
Hikayat Saif-al-Yezan.

By the Eight Be v. Bishop Hose,

Introduction.

When I was living in Malacca (1868 to 1873) I employed
as Munshi a man named Abdullah, commonly known as

'Tambie Dullah.' In the course of his visits he used some-
times to recite long passages from stories to which he had so

often listened that he had got a considerable part of them by
heart. Amongst these was the story of S&if-al-Yezan. I was
interested in the extracts I heaid in this way, and at last my
Munshi told me that a friend of his possessed the work in

manuscript. It was, he said, so precious that his friend would
neither sell nor lend it ; but he thought he could persuade him
to let it be copied for me. Of course this, was the seller's

craft to enhance the price. Eventually I did secure a copy,

but the scribe was careless, and probably the text before him
was not faultless. The result is that the MS. cannot always

be made out, and bad spelling, repetitions of whole paragraphs,

and one or two obvious omissions have made the work of

editing and transliterating difficult.

It is not a good specimen of literary Malay, but with all

its loose construction, its verbosity, and constant repetition of

a few sonorous phrases, it probably represents fairly well the

style of the average story-teller reciting from memory to an
uncritical audience.

The work itself is of some considerable interest. It is a

w7ell-known popular Arabian romance. Lane says of it

(Thousand and One Nights, ch. XX, note 83) that in his time

it had become extremely scarce, but that he purchased a copy
in Cairo on his second visit to that city. " Some of the public
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2 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

story-tellers in Cairo used, a few years since, to amuse their

audiences by recitations from it. I was not able to discover

the period at which it was composed, but it is said to have
been written long before the Tales of the Thousand and One
Nights. I saw once a portion of a copy of it which appeared
from the handwriting and the paper to be three or four hundred
years old." The first Edition of Lane's translation of The
Arabian Nights was published in 1838-1840.

Lane considers that several of the incidents in the Arabian
Nights have been suggested by occurrences in the earlier

romance. I have mentioned some instances of resemblance
and possible borrowing in the notes at the end of the, story.

A lithograph edition of the Hi'cayat Saif-al-Yezan was
published at No. 37 Jalan Bali Lebar, Singapore, in 1894:

but it appears to be out of print now; I could only get a

second-hand copy of the second volume.

. Hikayat Saif-al-Yezan.

(The numerals which occur in the text refer to notes at

the end of 4,
~>e story.)

I.o^iu-u^HI AL EAHMANAL EAHMIN.

(Then follow the usual pious prefatory remarks, chiefly

Arabic.)

Maka adalah pada zeman dahulu lagi deripada cheritera

yang dahulu,
1

bahwasanya adalah pada masa zeman itu suatu

Eaja namanya Eaja Teba,'
2

anak Masuda, dan Masuda itu anak
orang yang mempunyai deripada Eaja Teba Baah, yang dahulu
kala mempunyai kamuliaan dan kabesaran dan kakrasan, serta

dengan mempunyai rayat tentara yang amat banyak, yang
tiada dapat terbilang, dan tiada dibandingnya pada masa
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HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN, 3

zeman itu deripada segala Raja-raja; dan ia itu deripada bangsa
Raja beni Hamir al Teba Baah chuchu chichifc deripada*

5

. .... yang khabar marika antara segala makhluk
mashor namanya. Dan telah "adalah Raja itu namanya
Zu-al-Yezan, dan kadiamannya didalam negri Yemen.

Dan adalah bageinya suatu wezir yang bernama akal lagi

bijaksana, tiada ada bageinya bandingnya deri mashrek dan
maghrib, dan namanya wezir itu Yasrib. Maka adalah ia itu

menilek pad a segala kitab yang dahulu taila, telah mendapat
ia pada segala kitab itu, bahwasanya Allah subhanah u taala

tiada dapat tiada akan membangkitkan suatu Nabi deripada

bangsa Hashim, lagi Koreish, lagi megat, tlahir ia didalam
Mekah yang masherapa, lagi akan membinasakan segala

hukum, dan menyatakan akan agama Islam dan iman deri

mashrek dan maghrib. Maka tetkala melihat wezir itu akan
sifatnya yang saperti didalam segala kitab-kitab yang ditileknya

itu, maka berchintalah ia dengan dia wezir itu sabelum ada
tlahirnya dan zemannva; dan te'-ah menyembunyikan ia akan
iman deripada segala kaum keluarganya dan rayatnya.

Kaita Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali: —Kamudian
deripada itu maka adalah Raja Teba Zu-al-Yezan itu, adalah

pada suatu hari, maka Raja itu menyuroh menghimpunkan
lashkarnya dan ray at tentaranya: maka didapatinya bilangan

segala marika itu yang diatas kuda dan memakai baju berantai,

maka sakalian marika itu pahlawan yang kanamaan: maka
yang lainnya lashkar itu, adalah yang berkuda, adalah yang
berjalan kaki, yang tiada dapat terhingga bilangannya; dan
yang dapat bilangannya pahlawan, hulubalang yang bernama-
nama, ampat ratus ribu sakalian marika itu yang berkuda.

Maka tetkala Raja menilek kapada segala tentaranya itu maka
terlalu sangat suka-chita yang amat sangat.

Kamudian maka ia berkata kapada wezirnya yang bernama
Yasrib, "Hei wezirku yang arif lagi bijaksana, ada-kah angkau
melihat dan menengar deripada negri segala Raja-raja yang
lain, karajaannya terlebih besar deripada karajaan aku? Dan
adalah Raja-raja yang menyamai deripada saperti aku didalam

segala bumi ini, Raja yang terlebih besar deripadaku?"
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4 HIKAYAT SAIF-AL-YE ZAN.

Maka jawab wezirnya, "Behkan, hei tuanku, tuanku yang

barbahagia, yang ampunya bichara dan kakrasan : katahui

olihmu adalah pada sablah mashrek suafcu negri, dan Rajanya

yang barnama Kija Baal, dan Raja itu terialu kakrasannya,

tiadalah terpadam marahnya deripada sangat gagahnya dan

kuatnya, dan dengan alat pSprangannya, dan deripada rayatnya

yang tiada terhisab."
4

Shahadan tetkala msndengar Raja Raja Zu-al-Yezan akan

kbabar itu, maka barkata Raja kapada wazirnya, "Hei wezir

yang budiman lagi bijaksana, jikalau demikian ifcu adanya,

tiadalah dapat tiada akn p§rgi melanggar negrinya itu, sahingga

tiadalah didalam dunia ini sakalian Raja-raja yang terlebih

kuat deripadaku."

Kamudian maka Raja Zu-al-Yezan menyuroh meugerah

akan segala lashkar tentara hulubalang yang didalam

preutahnya: maka berhimpunlah segala lashkaruya itu. Maka
Raja Teba Zu-al-Yezan pun berangkat lalu berjalanlali

mendapatkan Raja Baal. Maka bebrapa lama ia berjalan itu,

maka sampailah ka Beit Allah al Haram, dan Zemzem, dan

Makam. Maka adalah Beit Allah yang maha mulia itu, lagi

yang amat besar martabatnya kapada Allah Tuhan azz u jal,

dan kapada segala makhluknya yang adalah didalam dunia ini.

Maka berkata Sahib al hikayat, Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalah Raja Teba Zu-al-Yezan, tetkala sampailah ia ka
Beit-al-Haram, maka ia membri hormat serta adab. Maka ia

membawa segala lashkar kapada padang yang luas, tempat
berhenti; maka ia berhenti dengan segala lashkarnya pada
tempat itu.

Maka ia masok dengan wezirnya Kaabah Allah, yang telah

dimuliakan Allah taala akan dia. Maka tetkala ditilek olih

Raja Teba Zu-al-Yezan kapada Mesjid-al-Haram dan Kaabah,
maka ia berkata kapada wezirnya Yasrib, "Katahui olihmu,

hei wezirku, bahwasanya tiadalah dapat tiada aku kapada esok

hari handak aku merubohkan rumah ini; dan aku mahu
membaiki rumah ini terlebih baik deripada yang ada itu; lagi

aku mahu merhiasi dengan kamanisan, dengan bertatah ratna
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mutu manikam, serta aku mahu membubohkan dengan
namaku." Maka jawab olih wezir Yasrib, "Hei Raja yang
berbahagia, adapun rumah yang rnulia ini telah dibaiki olih

nabi Allah Ibrahim Khalil Allah, yang terdahulu dibaiki olih

maleikat al haram, dan rumah yang mulia, lagi mubarak; dan
lagi aku menakuti atasmu; jikalau tuanku merubohkan rumah
ini neschaya tuanku mendapp udzur lagi dlarurat dengan
sebab merubohkan rumah ini. Sakali-sakali jangnnlah tuanku
perbuat yang demikian itu, hei Malek zeman." Maka jawab
Raja Teba Zu-al-Yezan, "Tiadalah dapat tiada aku mahu
merubohkan rumah ini pada esok hari." Maka dikukohkan
niatnya pada malam itu.

Maka esok hari ia mahu merubohkan jua rumah itu :

maka pada pagi-pagi harinya itu, maka telah didatangkan
Allah taala pada tubohnya bela penyakit bengkak-bengkak
pada segala badannya, hingga prutnya itu saperti tempayan
besarnya. Maka berkata Raja Teba Zu-al-Yezan kapada orang
yang hampir kadudukannya itu, "Pergilah angkau, panggilkan

akan wezirku Yasrib; bawa kamari dengan segranya." Maka
wezir Yasrib pun datanglah dengan segranya mendapatkan
kapada Raja Teba Zu-al-Yezan. Maka tetkala hadlir ia

dihadapan Raja itu. maka berkata Raja kapada wezirnya,
" Tileklah olihmu kapada bengkakku kapada badanku, yang
telah datang kapada malam ini. Penyakit apa-kah ini ?

Adalah rasa badanku saperti terchabut nyawaku deripada

badanku. Terlalu sangat sakit penyakit ini." Maka jawab
wezir bageinya, " Hei tuanku Raja yang berbahagia lagi mulia,

adapun penyakit ini yang datang pada tubohmu itu sebab
deripada keramat rumah yang mahu Rajah rubohkan ini.

Maka sekarang pun handaklah tuan hamba mengubahkan niat

tuanku deripada merubohkan dia, sopaya lepas tuanku deripada

penyakit yang sangat ini jua."

Maka telah berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-

Maali : —Maka tetkala itu jua, maka Raja itu pun mengubahkan
niatnya deripada handak merubohkan kaabah itu : maka de-

ngan saketika itu juga hilanglah deripadanya segala penyakit
bengkak itu,, pulang sediakala badan Raja itu pada malam
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6 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN

harinya itu. Maka hiMnglah ia, pada siang harinya katanya,
" Bukannya deripada sebab rumah itu; sebab deripada penyakit

angin jua datangnya : jikalau bagitu tiadalah dapat tiada pada
pagi-pagi hari esok aku mahu merubobkan jua rumah itu."

Maka Eaja itu pun beradulah pada malam itu, ditaroh niatnya

mahu merubobkan jua rumah itu pada esok hari pagi-pagi hari.

Maka tetkala pagi-pagi hari datanglah kembali bengkak
penyakit itu dua kali ganda deripada yang dahuki itu.

Kamudian Eaja pun menyuroh pula kapada taman-tamannya
memanggil wezir Yasrib itu pulang; maka viezir Yasrib pun
dengan saketika itu jua segra datang mengbadapkan ' Raja.

Maka ketika itu hadlirlab wezir diliadapan Raja, maka berkata

Raja, "Hei wezirku, angkau tileklah kapada nujummu; haiku

ini terlalu berpulang bengkak, lagi sakit deripada yang dabulu
itu." Maka jawab wezir Yasrib itu kapada Raja, " Hei tuanku
Malek al zeman, telah hamba tuanku membri nasihat, lagi

mengingatkan kapada tuanku menyuroh mengubahkan niat

tuanku deripada merubobkan rumah Kaabah Allah itu; maka
tuanku tiadalah mahu menurut nasihat hamba tuanku.

Tuanku jua yang handak membinasakan diri tuanku dengan
nafsu tuanku, dan alcan mengikut was was Sheitan. Dan
sakaliannya yang datang penyakit yang bengkak-bengkak itu

deripada sebab Kaabah Allah jua; dan jikalau tiadalah mahu
tuanku mengubahkan niat tuanku serta tulus dan akhlas

deripada rubohkan rumah itu, dan tuanku tetapkan niat tuanku,

bahwasanya tuanku tiadalah kembali kapada yang demikian
sakali-sakali kapada merubobkan rumah itu; jikalau tiada

tuanku mengubahkan "niat itu melainkan tuanku binasalah

dengan saketika saat itu jua, deripada kerna rumah itu adalah
bageinya Tuhan yang maha besar lagi yang maha mulia
memliharakan akan dia.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali:

—

Maka tetkala itu mengatahuilah Raja itu bahwasanya sakalian

yang datang atasnya- itu dengan sebab keramat kabesaran
rumah itu jua; maka;Raja pun mengubahkan niatnya- kapada
saat itu jua; maka kembali Raja berniat pula serta dengan
tulus dan akhlas hatinya dengan kabajikan akan mahu
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HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 7

merhiasi dengan bebrapa kamuliaan akan Kaabah Allah taala

yang mulia itu. Maka dengan takdir Allah taala Tuhan yang
maha besar, dengan saketika itu jua maka sampailah sembohlah
deripada segala penyakit deripada badan Raja itu. Kamudian
maka Raja pun kembalilah tabarak serta dengan segala

lashkarnya pergi mendapatkan - Kaabah Allah itu akan
membuboh tirei kelambu Kaabah Allah, dan dengan bebrapa

hamparan permadani yang besar-besar harganya diham-
parkannya. Maka kapacla malam itu Raja antara tidor dengan
jaga, maka ia mendengar suatu suara, 'berkata bageinya suara

itu, " Hei Raja, angkau persalin rumah ini deripada persalinan

itu yang terlebih luas deripadanya, dan yang terlebih elok,

yang terlebih baik deripadanya." Maka tetkala berpagi-pagi

pada hari yang kaclua, maka menyalin ia akan rumah itu

dengan persalinan yang terlebih baik deripada yang pertama,

kerna ia deripada kain yang halus, yang indah-indah per-

buafcnya, dan berjenis-jenis kain yang indah-indah halus.

Maka datang pula pad any a suatu suara itu pada malam yang
katiga, katanya, " Hei Raja, salin olihmu rumah yang mulia
ini dengan persalinan yang lain deripada persalinan itu, dan
mahulah yang terlebih elok, dan sabaik-baik persalinan.

V

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka tetkala pagi-pagi hari, maka Raja Teba Zu-al-Yezan
menyuroh memanggil wezirnya Yasrib; maka tetkala hadlirlah

ia menghadap Raja, maka berkata Raja padanya, " Hei
wezirku yang budiman yang mempunyai pengatahuan, angkau
khabarkan akan daku deripada apa yang lagi elok persalinan

yang aku persalinkan rumah ini?" Maka jawab wezir itu

bageinya, " Hei Raja yang bei'bahagia dan yang mempunyai
pangkat yang dirajat yang mulia, tuanku salinkan rumah ini

deripada kain yang bersuji dengan kamanisan yang mulia, dan
deripada kain yang berkaamasan." Maka pada tetkala itu jua

maka dipersalinilah olih Raja Teba Zu-al-Yezan saperti yang
dikata olih wezirnya kapada Raja.

Maka berkata Sahib al hikayat .Sheikh Abu-al-Maali:

—

Dan tclah adalah Raja Teba Zu-aUYezan itu yang bermula-

mula menyalinkan akan Beit-al-Ha'ram itu deripada segala

R, A. Soc, No. 58, 1911.



8 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

Kaja-raja yang Iain-lain, yang meletakkan prentah tartib, dan
mendirikan bageinya khadim yang berkhidmat Beit Allah itu.

Tingqallah Eaja bebrapa hari didalam Mekah yang ma-
sbarapa; maka lalu berangkatlah Eaja itu dengan segala rayat-

nya, dengan segala hulubalang hala tentaranya; maka Eaja pun
berangkat, lalu berjalan deripada negri Mekah, adalah sakira-

kira lamanya tujoh berabla (?) sampailah kapada suatu padang
yang teramat luas, maka beL'hentilah Eaja itu disana. Maka
datanglah sembah wezir Yasrib kapada Eaja, maka berkata ia

kapada Eaja, " Hei Malek zeman, ketahuilah olihmu adapun
tempat padang ini hamba tuanku terlalu sangat berkenan

;

pada niat hamba tuanku mahu membuat suatu negri pada
tempat ini." Maka jawab Eaja bageinya, " Bagei siapa

angkau mahu perbuatkan negri itu ?" Maka jawab wezir

Yasrib, " Katahuilah olihmu, ya Eaja yang berbahagia, bahwa
sunggobnya telah hamba tuanku menilek didalam segala kitab

yang dahulu-dahulu, maka hnmla tuanku mendapat adalali

tersebut didalamnya, babwasanya Allah subhana u taala akan
menjadikan bumi ini tempat pindah bagi suatu nabi akhir

zeman, terbitnya deri negri Mekah : maka ia duduklah diam
didalam bumi ini sampai ia wafat, maka dikuborkannya didalam
bumi ini." Maka berkata Eaja kapada wezirnya itu, " Per-

buatlab olihmu barang kahandakmu, hei wtzirku, yang nama
ikhtiarmu yang menjadikan kabajikan."

Kapada tetkala itu dikerjakon wezir Yasrib yang mana
sudah dapatnya ikhtiarnya dengan usahannya pada membikin
negri itu, dan segala jalan dan lorcngn^a, dan pasar, dan
mengator rumah, dan jalan ayer. Maka sudahlah lanpkap
dengan sempornanya sakalian itu, maka ia mendudukkan
segala kaum kaluarganya deripada stgala laki dm perrmiuan,
anak beranak ; didalam negri itu istiadainya. Kamudian deri-

pada itu maka wezir Yasrib itu pun menyuralkan akan suatu
surat, maka dibrikannya kapada tangan marika yang kapala
didalam negri 'itu deripada kaluarganya, serta diwasihatkannya
padamarika ituturun temurun, "Bahwasanya barang siopa yang
datangnya kapada kamu beipindah deripada Beit-al-Haram
dan mahulah kamu membrikaia surat ini kapadanya;" Maka
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dijawab segaia marika itu kapadanya, " Hei wezir yang aarif

lagi bijaksana, kami membri akan tiap-tiap, kapada segaia yang
datang pindah deri Beit-al-Haram datang ka negri ini-kah ?

afcau ka orang yang tentu-kah orangnya?" Maka jawab wezir

Yasrib, " Bukannya demikian itu : akan tetapi jikalau barang
siapayang kamu membrikan surat ini kapadanya, maka saperti

yang tersebut didalam surat ini sifatnya, dan kalakuannya,

dan kaadaannya, maka ia itulah yang ampunya negri ini."

Kamudian maka wezir Yasrib menamai negri itu dengan nama
Medina Yasrib.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Telah meriwayatkan riwayat yangajaib, yang m|mbrikagemar-
an yang aarif. Maka salagi adalah kitab itu kapada orang
Medina Yasrib diwarisinya deripada suatu katurunan kapada
suatu katurunan, dan deripada suatu kebilah kapada suatu

kebilah hingga pindah nabi Mohammed sail' Allah alehi wu
salam deri negri Mekah yang masherapa. Kamudian deripada

itu bageinya segaia mujizat, dan ia itu yang nyata pindah ka
Medina itu. Maka tetkala masok nabi Mohammedsail' Allah'

alehi wu salam ka Medina makaiturunlah ia dikabeh. Maka
mengluar orang negri Medina pergi mtndapatkan akan dia,

serta menunjokkan surat itu kapadanya: maka tetkala dibuka

olih nabi Mohammedsail' Allah alehi wu salam akan surat itu,

maka menilek barang yang ada tershater didalamnya, maka
berbunyilah segaia huruf itu baceinya. Maka deri kerna
demikian itu lalu menyerahkan dirinya isi negri Medina itu,

serta dengan harta marika, serte dengan anak istri marika itu.

Maka marika itulah yang bernama Ansari pada zeman seka-

rang ini, redli Allah anhu ajemain.

Maka berkata Sahib al hikayat yang ampunya cheritera

ini: —Kamudian deri itu maka Baja Teba Zu-al-Yezan lalu

beranpkat ia dengan wezirnya Yasrib kamudian deripada sudah
membaiki negji itu bebrapa lamanya, serta dtnf an segaia lash-

kar rayat ttntaranya, maka lalu berjalanlah mtnuju ka negri

Sham hingga sampailah ka negri Eaja Baal, pada ujong negri-

nya. Maka didengarlah olih Eaja Baal terlalu banyak tentara

rayat lashkar adalah datang ka negrinya ; maka lalu kaluarlah

R. A. Soc, No. 58, 191 1.



10 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

ia mendapatkan akan dia dengan bebrapa banyak tentara rayat.

Maka tetkala bertemulah lashkar kadua pihak itu, maka ber-

bunyilah genderang peprangan kadua pihak ; maka lalulah

berprang berbunoh-bunohan kadua pasokan itu maka bebrapa

tentara larilah orang negri itu, bebrapa banyak yang mati,

tiadalah terhisab banyaknya. Maka lalulah masok segala

rayat tentara Raja Teba Zu-al-Yezan serta dengan Raja-raja

dan wezirnya Yasrib kadalam kota negri Raja Baal, lalu di-

punyai olih Raja Teba Zu-al-Yezan negri itu, serta dihukum-
kahnya negri itu dengan membri prentah adatnya ; maka
menurutlah segala rayat orang negri itu. Bebrapa lam any a

kamudian maka Raja Teba Zu-al-Yezan menjadikan gantinya

dSripada saorang kaumnya, menjadikan Raja.

Kamudian deripada itu maka Raja Teba Zu-al-Yezan pun
berangkat lalu berjalan menuju negri Abslia'. Antara beberapa

lamanya maka sampailah Raja itu kapada suatu tempat per-

hentian ; maka adalah suatu sungai didalamnya, serta men-
galir ayernya, dan bebrapa pohon kayu dan buah-buahan
didalamnya itu ; maka mendengarlah Raja akan unggas ber-

tasbeh dan memuji-muji bagei Allah Tuhan aziz al ghafur.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheik Abu-al-Maali:—
Maka Raja Teba Zu-al-Yezan pun berkenanlah pada hatinya

tempat itu. Maka lalu ia berkata kapada wezirnya Yasrib,
'-' Hei wezirku, katahuilah olihmu aku handak berbuat tempat
ini suatu negri bageiku, dan bagei segala kaum kaluargaku,

akan jadi tempat kadiamanku." ]\laka sembah wezir bageinya,

"Perbuatlah bagei kahandak tuanku, hamba tuanku sakalian

dibawah prentah tuanku yang berbahagia." Maka satelah itu

Raja Teba Zu-al-Yezan pun menyurohlah kapada saat itu jua,

serta metlahirkan segala tukang, masing-masing dengan segala

pekerjaannya; yang tukang besi pekerjaan besi, dan tukang
kayu pekerjaan kayu, dan yang tukang batu pekerjaan batu;

adalah yang menggali, adalah yang menchangkol, membaiki
kota, parit, menaikkan temboknya, dan menggali paritnya

mcntahirkan ayernya; adalah yang bertanam-tanaman buah-
buahan, dan sayor-sayoran, sap^rti alat-alatan negri yang
sa|i)atutnya, negri yang besar-besaiy Maka tetkala sudahlah
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!

semporna deripada membaiki negri itu, raaka diletak ad at

prentah negri dengan sapertinya. Maka lain menyuroh Eaja
Teba Zu-al-Yezan memanggil berpindah pada sega'.a kaunmya
kaluarganya datang kapegrinya itu, deiigan segala anak istrinya

sakalian; maka tetaplah diani pada negri itu. Maka lalu

dinamai olih Raja Teba Zu-al-Yezan akan negri itu dengan
nama Medina Ahmar.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikb Abu-al-Maali:

—

Maka-tetkala Raja Teba Zu-al-Yezan semayam duduk dengan
segala kaum kaluarganya, maka istirahat hatinya dengan
kasukaan. Maka Raja menyuroh memanggil wezirnya Yasrib;

maka saketika itu jua,\vezir Yasrib segralah datang mengbadap
kapada Raja, serta dengan adab taatlim. Maka bei-kata Raja
kapada wezirnya itu, "Hei wezirku yang aarif lagi bijaksana,

angkau tileklah barang.ya.ng dikerniai olih Tuhanku yang amat
besar, dan ia yang mengerniai akan daku kamuliaan, lagi ka-

senangan, serta kabesaran, dan tiada yang melawanku, dan
tiadalah ada yang dibandingku; dan lagi sadikit bari lagi segala

negri Absha akan merijadi dibawah prentabku dan maalumku
juga; dan lagi segala Raja -raja itu pun membawaupeti jua

kapada aku: jikalau salagi adalali umorku didalam dunia ini

bolih aku duduk dengan kasenanganku." Maka jawab olih

weair Yasrib, "Hei tuanku Raja yang berbabagia, pei'buatlab

bagei barang sakabandakmu, dan bamba tuanku sakalian diba-

wah khidmatmu jua." Kaimidian maka wezirnya pun memuji-
muji bebrapa puji-pujian serta berdatang sembab kapada Raja:

maka berkata wezirnya, "Jikalu dibenarkan olih tuanku,

mahulah hamba tuanku melihat ramal nujum hamba tuanku
akan kamuliaan tuanku, kapada saat ini jua yakin, sopaya
bolih hamba tuanku meinbri jawab kapada tuanku dengan
yang membri kasukaan hati tuanku; sebab kerna hamba tuanku
telah menilek dan mendapat didalam kitab-kitab yang dahulu-
dahulu yang besar-besar, kerna adalah tersebut didalamnya
tiadalah dapat tiada akan tlabir didalam negri Absha satu Raja
deripada tabiat yang mulia melakukan doa nabi Allah Nob
aleihi es-salam atasnya,/dan barang-barang kali, jikalu adalah

yang demikian itu, kapada tuanku melakukan." Maka tetkala
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itu maka Eaja pun kasukaanlah mendengar kbabar wezir

Yasrib itu ; maka berkata Rajakapada wezirnya, "Hei wezirku.

perbuatlah saperti katamu itu ; barang dimeriasi Allah taala

segala ilmu maka augkau meriasi daulatku, dan lagi mengikh-
tiarkan segala jalan karajaanku."

Maka tetkala saat itu jua maka wezir Yasrib membukalah
papan membuang ramal kira-kira bintang, lalu dikira-kirakan-

lah naiknya dan masoknya, dan tengabnya dan tepinya; maka
dibuangnya itu dengan nama Raja Teba Zu-al-Yezan, Raja
itu-kah yang ampunya kabesaran saperti tersebut didalam
kitab itu, yang melakukan doa nabi Allah Nob itu, atau Raja
yang lain-kah? Maka sudahlah dibuangnya ramal itu, maka
nyatalah pacla penglihatannya wezir itu, bahwasanya yang
akan melakukan doa nabi Allah Koh aleihi es-salam saperti

yang didalam kitab itu bukannya Raja ini, tetapi a-ialah yang
kaluar deripada sulb Raja ini jua, dan namanya sama-sama
akan saperti nama Raja ini jua. Lagi ia menyatakan ilmu
nabi Allah Ibrahim Khalil Allah, lalu menyurohkan segala

manusia membavvaiman, menyembab Allah taala Tuhan Malek
din ; dan ialah menjadikan segala orang Absha dan Sudan, dan
orang hitam anak chuchu Ham dan segala dzurriatnya akan
hamba sahya bagei segala dzurriat Sham, anak nabi Allah

Noh.
Maka kata Sahib al hikayat : —Maka adalah tetkala men-

dengar Raja Teba Zu-al-Yezan deripada kbabar wezir Yasrib
deripada penglihatan didalam ramal. maka disurohnya akan
pahatkan kata-kata yang ajaib-ajaib yang tersebut didalam
surat ramal itu didalam loh perak dengan ayer amas, sebab
deri kerna banyak didalamnya khabar yang ajaib-ajaib. Dan
Raja pun memuji-muji dengan berapa puji-pujian akan wezir-

;

nya itu ; maka papan loh itupun ia menyuroh simpan. Maka
menjadi mashorlah khabaran itu pada tiap-tiap negri segala

kaadaan yang demikian, dan terulangilah pula deripada cheri-

tera negri Absha.
Dan ada pun deri hal Raja Teba Zu-al-Yezan telah men-

dengavlah nasihat wezir Yasrib sertamenurut barang prenftih

wezirnya itu. Lagi mengatahuilah ia bahwasanya dunia ini
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akan bihasa, dan claulatnya akan berganti-ganti ; clan hal

dirinya tiadalah dapat tiada akan fitnah saperti bebrapa Raja-

raja yang dahulu-dahulu kala yang telah fitnah, demikian lagi

ia pun akan fitnah jua. Maka Raja pun menyeaangkan hati-

nya,
1

serta sihafckan badannya deripada peprangan akan bersetru-

setru kapada segala Raja-raja, dan berbunoh-bunohan segala

pahlawan : dan memadalah ia akan dirinya diatas kaadaan,

dan karajaan, dan kakayaan. Didalam hatinya ia akan dapat

saorang anak laki-laki yang melakukan doa nabi Allah Nob atas

tangannya, dan akan menjadikan segala bangsa Absha dan
Sudan dan orang hitam, segala marika hamba dan khadimnya.
Maka Raja pun mejguchap shukorlah bagei Allah Tuhan
Malek al alam.

Maka berkata Sahib al hikayat : —Kamudian deripada ifc'u

maka Raja Teba Zu-al-Yezan membri persalin dengan saba-

nyak-banyak persalin atas wezirnya Yasrib, dan kapada segala

orang besar-besar, dan kapada segala hulubalang dan rayatnya.

Maka Raja Teba Zu-al-Yezan pun bei-palingkan niatnya
deripada perklahian dan bersetru dengan Raja Absha; lagi ia

menghiborkan dirinya bei'suka-aukaan dengan bertanam-tanam
tanaman segala jenis-jenis pohon buah-buahan, dan meinbuat
sungai mengalirkan. Maka tinggallah Raja Teba Zu-al-Yezan
bebrapa zeman didalam negri itu dengan hal yang demikian.

Kamudian maka sampailah pekhabarnn itu kapada Raja
Absha itu, mengatakan Raja Teba Zu-al-Yezan adalah mem-
buat sabuah negri terlalu indah-indah. Adalah nama Raja
Absha itu Saif-al-Raad, kerna Raja itu terlalu amat kakrasan-
nya dari kabesarannya, tiada berlawan pada masa itu segala

Raja-raja bageinya ; maka apabila ia berkata-kata gementarlah
hati segala yang mendengar akan dia. Maka adalah ia itu

Raja yang besar-besar didalam tanah Absha, dan segala Raja
yang didalam tanah Absha sakalian taalok kapadanya dan
dibawah prentahnya. Maka adalah satengah negri kadiaman
Raja itu didalam laut, dan satengah negri didarat sebab deri-

pada luas lagi besarnya ; dan nama negri itu Laduz, adalah
bilangan segala lashkarnya delapan ratus ribu menyurohkan
serta menghimpunkan segala wezirnya dan hulubalangnya.

R. A. Soc., No. 53, 1911,



14 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

Maka telah adalah kapada Raja ifcu dua orang hakim, lagi

nujum, lagi mengatahui ilmu batin. Adalah wezir itu saorang

namanya Sakerdis, dan saorang lagi itu namanya Alraif telah

membacha segala kitab hukama yangdahulu-dahulu kala ; dan
pekhabaran yang telah lalu sakaliannya telah dikatahuinya,

bjaJhwasanya lagi akan dibangkitkan Allah azz u jal deripada

negri Beit-al-Haram suatu nabi Hashim lagi Koreish : maka
ia kasu^ahsudahan segala nabi akhir zeman. Maka mantri

Alraif itu telah perchayakan nabi itu, serta ia membawaiman,

akan tetapi ia menyembunyikan deripada Absha dan lainnya.

Maka berkata Sahib al hikayat :—Maka adalah pada
zeman itu segala Absha menyembah akan Zuhal."

Kamudian deripada itu maka berkata Raja Saif-al-Raad

kapada segala mantrinya dan hulubalang sakaliannya, " Kamu
lihatlah hal segala Arab yang telah datang membuat negri di-

dalam tanah kita, yang tiada ia mengambil idzin deripada kita

lagi tiadalah ia mepahamkan kapada kita : sekarang pun aku
mahu berangkat mengluarkannya deripada tanah kita." Maka
jawab olih wezir Sakerdis kapada Raja,

" uBahwa hamba tuan-

ku membri nasihat kapada tuanku yang mulia
;

janganlah

tuanku perbuat yang demikian itu, kerna hamba tuanku mena-
kuti diatas tuanku, bahwasanya jikalau berlawan berbunoh-
bunohan dengan dia, Arab itu, barang-barang kali janpan ber-

laku doa nabi Allah Nob aleihi salam diatas kita : kerna nabi

Allah Nob itu, adalah pada suatu hari ia tidor pada waktu
tengah hari, maka anaknya dua orang adalah duduk hadlir

disisinya: tiba-tiba maka bertiop angin maka tersingkap kain

nabi Allah Noh itu, maka dilihatnya olih anaknya Ham, maka
ia tertawa-tawa. Maka bangunlah anaknya Sham pergi

menutop urat bapanya. Maka tetkala itu bangunlah bapanya
deripada tidornya itu, maka dikhabarkan olih amin Jibrail

9

yang demikian itu. Maka mendoakan nabi x\llah Noh bagei

anaknya Sham, dan didoakannya atas anaknya Ham, maka
berkata ia kapadanya, " Dihitamkan Allah taala pada mukamu,
dan anak chuchu chichitmu, dan dijadikannya segala zurriyat-

mu hamba dan khadam bagei zurriyat saudaramu Sham !

"

Maka sebab deripada itu hamba tuanku menakuti Allah taala
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melakukan doa nabi Allah Noh itu diatas tangan segala Arab
itu." Maka kata Raja Saif-al-Raad, " Hei wezirk'u hakim
Sakerdis, maka apa jua ku perbuat?" Sembah wezir hakim
itu,

" Handaklah tuanku menyurohkan pada Raja segala Arab
surohan tuanku membawa surat sapuchuk, dengan hadiah

saorang budak perampuan yang baik-baik parasnya yang, di-

dalam istana tuanku, antarkan kapada Raja Arab itu. Lagi

adalah makar kita perbuat tuanku : brilah rachun kapada
tangan budak itu, bolih kita berpesan kapada budak itu,

apabila dapat waktu yang sunyi bolih ia membri makan
kapada Raja itu sopaya ia mati. Maka apabila sudah mati

Rajanya itu, maka segala lashkar Arab itu dapatlah pindah ia

sakalian dengan tiada kita berprang berbunoh-bunohan dengan
dia. Dan jadilah kaadaan budak perampuan itu hadiah

kapada tlahirnya, dan tipulah kapada batinnya."

Maka berkata Sahib al hikayat : —Maka tetkala itu jua

Raja menyurohkan mentahirkan hadiah yang indah-indah,

dan yang amat besar harganya,: maka Raja sendiri masok
kadalam istananya memileh segala budak-budaknya sakalian.

Didalam budak yang baik itu adalah saorang budaknya yang
terlalu sangat elok rupanya, tiadalah bandingnya didalam
istana Raja itu ; tetapi adalah budak itu tei-lalu sangat jahat

perangainya dan pekertinya ; dan nama budak itu Kemrih
;

dan lagi terlalu sangat makarnya, dan tipunya, dan helatnya;

dan lagi terlalu sangat bijakny a menasi diri, serta akan ber-

kata-kata yang sia-sia, dan mengaramkan dusta itu benar yang
niata ; maka adalah bageinya umor perampuan itu sapuloh
tahun. Maka berkata Raja kapadanya, " Katahui olihmu, hei

Kemrih, bahwasanya aku menyurohkan antarkan kapada Raja
Arab itu yang telah diam ia pada sisi pihak negri ini, serta

hadiah ; maka ku handaklah angkau itu hadiah pada tlahirnya,

dan tipu pada batinnya. Dan lagi adalah aku membri satu
mushkil kapadamu, rachun yang membunoh ; maka apakala
angkau dapat bersunyi dengan Raja itu maka angkau brilah

makan rachun ini, neschaya matilah ia dengan sasaat itu jua,

kerna rachun itu sasaat jua lamanya, tiadalah bolih lebih.

Maka apabila mati Raja itu, berpindahlah sakalian lashkar

R. A. Soc.,No. 58, 1911.
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Arab itu deripada tempat ini, maka holih santausalah kita,

lagi istirahat kita deripada berprang berbunoh-bunohan."

Maka lalu berjalanlah Kemrih kapada Eaja serta berdatang

sembah, " Ya tuanku, deripada berkat daulat tuanku, hamba
tuanku perbnatlab saperti titah duli tuanku

;
jikalau menjadi

kabinasaan, jikalau hilang nyawa hamba tuanku sakalipun,

hamba tuanku kerjakan saperti titah tuanku. Akan tetapi

hamba tuanku pohonkan pertanggohan bebrapa permainkan
akal Eaja itu pun dengan helat ; dibri hamba tuanku tinggal

kapada Eaja itu hingga hamba tuanku dapat tabiat Eaja itu

sopaya bolih-lah hamba tuanku permainkan akal Eaja itu

dengan helat, hamba kerjakan saperti titah duli tuanku itu,

kamudian bolih tuanku mendapat khabar deripada hamba
tuanku." Maka tetkala itu berkata Eaja bageinya, " Dibri

Allah berkat olih To' Zuhal olihmu."

Kamudian deripada itu maka Eaja menyuroh memghim-
punkan segala hadiah, serta dengan perampuan Kemrih itu,

menyurohkan berjalan mendapatkan Eaja Aral^ Teba Zu-al=

Yezan.
Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—
Maka itulah adanya deripada hal Eaja Malek Saif-al-Eaad,

Eaja Absha. Dan kamudian adalah pula de.ipada wezir
hakim Alraif Abu Eipah ; maka adalah asalnya deripada

bangsa Arab, negrinya Hejaz : maka dibawa olih bapanya,—
ia deri kechil bap mya membawa,—ka negri Absha, serta ia

mengikutlah segala perangai adat marika, serta ia merhiasi

akan dirinya dengan perhiasan marika itu, lalu ia kuatlah de-

ngan anak-anak Eaja-raja didalam negri Absha: lagi adalah ia

mendapat bebrapa anak-atiak; maka ia meudapatlah duaorang
anak perampuan, saorang bernama Eifah, saorang bernama
Derzaka ; lagi akan datang cheritera ini insha Allah taala.

10

Kata Sahib al hikayat : —Kembalilah kami kapada cheri-

tera. Maka adalah hakim Alraif itu kapada Eaja Saif-al-Eaad
duduk dengan bebrapa kamuliaan dan kabesaran, demikian
lagi kapada bapa Eaja itu dahulunya ; dan telah jadikan di-

atas segala wezirnya kadudukannya, dan diatas segala hukama
dan segala hulubalangnya. Dan telah ada ia deripada kaba-
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nyakan ilmunya, dan merfcabatnya pada segala kitabnya maka
mendapatkan ia banyak mengatahui. Bahwasa Allah subhana
u taala asa tiadalah sakutu bageinya samad, dan tiadalah

banding bageinya Tuhan yang menjadikan semista sakalian

alam. Maka disembahnya akan dia, tiadalah ia menyekutui
bageinya dengan sasuatu sia-sia : d&n meninggalkan ia barang

yang disembah olih segala Absha, keraa marika itu menyembah
akan bintang Zahal: dan adalah wezir Alraif musliman lagi

mumin bagei Allah azz u jal, dan perchaya akan Easul Allah.

Adalah wezir itu saperti kaadaan wezir Yasrib kapada Eaja
Malek Teba Zu-al-Yezan, maka adalah kaduanya Arab, lagi

fesihat, lagi hatinya suchi, lagi pengasih hati, dan banyaklah
chonderong bagei orang- Arab: tertentu jua adanya orang itu

perchaya akan Tuhan Rabb al .alamin.

Maka tetkala dilihat wezir Alraif itu barang yang diper-

buat olih Raja pada hari itu meshawarat deugan mela'un

hakim Sakerdis, maka kembalilah ia ka rumahnya pada hari

itu menyembunyikan dirinya. Maka ia membuat satu surat

pada waktu saat itu juga kapada Raja Malek Teba Zu-al-Yezan

dikhabarkan kapadanya pekhabaran hal budak itu perampuan
Kemrih, dan rachun yaag ada pada tangannya itu, dan hadiah

itu ; dan lagi ia malumkan didalam surat itu, bahwasanya
kaadaan budak itu hadiah pada tlahirnya, dan tipu pada batin-

nya ; dan ia menyurohkan Raja itu menjaga dan memlihara
atas dirinya deripada perampuan itu : dan ia membuboh salam
bageinya, dan membri ingat kapadanya bahwasanya ia deri-

pada orang yang perchaya akan Allah Tuhan Rabb al alamin

lagi akan membangkitkan uabi Mohammed hhatam al embia
wal mur salin sail' Allah alaihiioa alaihi wa es salaihi ajeman.

Kamudian deripada itu maka ia membubuh salam doa di-

dalamnya surat itu kapada wezir Yasrib, serta ia membubuh
akan chapnya, kamudian ia lipat surat itu, maka ia memanggil
saorang budaknya. Tetkala datanglah budak itu dihadapan-

nya maka berkata wezir itu kapada budaknya, " Hei Abdul-

hatir, ambillah olihmu surat ini, bawalah dengan segranya ka-

pada Raja, Zu-al-Yezan yang bharu membaiki negri pada
pihak ujong negri kita yang dinamakan Medina Ahmar : maka

R. A. Soc, No. 58..I9II.
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18 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

jikalau angkau sampaikan suratku ini dahulu sabelum sampai
suroh-surohan Raja itu, maka angkau aku merdekakan kerna

Allah azz ujal; dan lagi angkau ingat sabolih-sabolihnya

bahwa janganlah mendahulu-dahulukan dikau hadiah Raja itu.

Maka lalu pergilah dengan segranya berjalan budak itu

diblakang utusan Raja itu. Maka ia pun bersunggoh-sunggoh-

lah berjalan, maka tiada dapat ia mendahului, maka utusan

Raja itu jua dahulu sampai kapada Raja Teba Zu-al-Yezan.

Maka serta sampai ia diluar pintu kota itu maka ia khabarkan
kapada pennunggu pintu itu ia adalah membawa utusan deri-

pada Raja Absha, Saif-al-Raad ; maka lalu segralah orang itu

pergi membri khabar kapada wezirnya. Maka wezir itu pun
pergilah mendapatkan kapada Raja, serta berdatang sembah
kapada Raja, serta mengatakan. " Adalah, tuanku, orang Raja
Saif-al-Raad datang membawa surat, dengan hadiah, dan
saorang budak perampuan ; lagi dimaalumkannya Raja itu

sudahlah ia mengatahui yang tuanku adalah membaiki sabuah
negri didalam tanahnya, maka ia pun terlalu amat kasukaan,

tanda kasukaannya itu irrilah, ia mengantar hadiah saorang

budak bernama Kemrih." Maka berkata Raja Teha Zu-al-

Yezan kapada wezirnya itu, " Surohlah orang itu masok ka-

dalam, serta dengan hadiah itu." Maka wezir itu pun men-
yurohlah orang masok itu, serta hadiah itu. Lalu orang itu

pun membri hormat kapada Raja, maka lalu dibrikannya surat

itu serta dengan hadiah itu dihadapan Raja, dan serta budak
perampuan Kemrih itu. Maka dilihat olih Raja akan budak
itu, maka lalu jatohlah hati Raja kapada budak itu, maka Raja
pun terlalu suka yang amat sangat, Maka Raja menyurohkan
kapada wezirnya panggil masok orang yang membawautusan
itu kapada tempat Raja berjamu ; maka lalu masok segala

marika itu sakalian ka tempat itu. Maka dikaluarkanlah

orang makanan yang indah-indah ; maka lalu makanlah dan
minumlah dengan bersuka-sukaan orang itu. Dan telah ada-

lah hadiah itu deripada segala perhiasan dan permainan yang
indah-indah deripada perbuatan negri Absha.

Maka berkata Sahib al hikayat : —̂Maka dengan saketika

itu jua Raja Teba Zu-al-Yezan pun dengan segralah bangun
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mahu nrasok kadalam istananya, handak mendapatkan budak
Kemrih itu, serta mahu bersunyi dengan dia pada saketika itu

jua, kerna sangat berahinya akan budak' itu.

Maka saketika itu juga maka berdatang sembah wezir

kapada Eaja akan menegahkan, " Ya tuanku, janganlah gopoh
diatas pekerjaan itu ; sabarlah dahulu lagi, sadikit hari lagi,

kerna budak itu tiadalah ia kamana-mana perginya kerna di-

dalam milek tuanku. Deripada budak itu, barangkali hadiah

pada tlahirnya, dan tipu kapada batinnya. Dan lagi jangan

pula, kalau-kalau Eaja Saif-al-Baad itu ada membri rachun

kapada tangannya budak itu, kerna orang Absha itu tiada

senang hatinya kapada orang Arab, lagi tiadalah bolih orang

Arab safakat kapada marika itu ; lagi adalah orang Arab itu

saperti penyakit yang besar pada masa jauhnya, apa lagi yang
telah dekat kapadanya, lagi jikalau orang Arab pinta mahu
berprang dengan dia ; kerna ia menakuti doa nabi Allah Noh
berlaku diatasnya sampai pada hari kiamat. Dan lagi tiadalah

suka segala marika itu orang lain datang mendiami pada pihak

sungai Nil kerna yang demikian ini, adalah disitu suatu prigi

bernama Ansari, maka apabila adalah orang diam pada tempat

itu, orang negri lain, diperhambaima segala anak Absha dan
Sudan sapanjang-panjang masa salagi ada mata-hari dan bulan.

Dan lagi dijagalah olih segala kaum Absha pada tempat itu;

demikian adanya; apa lagi kita duduk membuat negri pada
tempatnya? Adalah saperti satu duri yang terchuchuk pada
matanya, saperti suatu tulang yang terkalung kapada batang

lehernya. Kerna demikian adanya aku terchengang yang
datang demikian itu, terlalu sakali hamba tuanku ajaib. Bukan
pahit perbuatan kita dengan balasan dia kapada kita ? Deri

sebab itu tiada dapat tiadalah ada muslihatnya didalam hadiah

itu."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalah antara Eaja bercheterakan dengan wezirnya itu

yang telah kita sebutkan itu, tiba-tiba datanglah penunggu
pintu gerbang itu menyembakan kapada Eaja, " Hei tuanku
yang berbahagia, adalah telah datang saorang laki-laki, hamba
orang, hitam tubohnya ; ia mahu menghadap kapada tuanku ;

R. A. Soo., No. 58, 191 1.



20 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

lagi adalah ia mengatakan ia teman deripada hakim Alraif,

wezir Eaja Saif-al-Raad." Lalu berkatalah Raja Teba Zu-al-

Yezan kapada orang penunggu pintu itu, " Pergilah angkau
bawa orang itu masok kamari." Maka segralah penunggu
pintu itu pergi menyuroh masok orang itu dengan segranya.

Lalu datanglah orang itu menyembah serta hormatnya kapada
Raja. Lalu ia menunjokkan surat itu kapada Raja, maka
Raja pun menunjokkan kapada wezir Yasrib. Maka lalu di-

bukanya surat itu dan dibachanya dihadapannya Raja itu t

maka Raja pun mefahamlah . maksudnya pekhabaran dan
maananya yang didalam surat itu, dan telah tersebutlah di-

dalam surat itu saperti barang yang telah disebutkan olih wezir

kapada Raja. Maka tetkala itu maka berkata Raja Tgba
Zu-al-Yezan kapada wezirnya, "Saperti katamu : Mahu ada
wezir kapada segala Raja-raja, lagi memerentahkan segala

pekerjaan Raja, kerna bicharamu itu terlalu amat semporna-
nya, dan pekerjaanmu sangat terpuji." Kamudian maka 1 di-

salinnya akan wezirnya itu dengan bebrapa pakaian yang
indah-indah, dan kapada budak yang membawasurat deripada

hakim Alraif ; dan lagi menyurohkan kapada orang yang me-
nunggu pintu memanggil orang yang membawasurat itu kapada
tempat perjamuan.

Kamudian maka Raja pun pada saat itu juga berangkat
masok kadalam istananya, lalu ia berjalan-jalan serta dengan
pedang berchabut pada tangannya mendapatkan budak Kemrih
itu. Maka tetkala dilihat budak itu Raja masok serta pedang
berchabut pada tangannya maka segra ia bangun berdiri

serta membri hormat dengan tipu makarnya, dengan senyumi
senyum. Lalu berkata Raja kapada budak itu, "Adalah
angkau membawa rachun, angkau mahu merachun aku."

Maka jawab budak itu, " Hei Malek al Zeman, sapertimu ada-

lah segala Raja yang terbilang/' Maka berkata Raja kapada
budak itu, " Bawa kamari rachun itu." Maka lalu dikaluar-

kanlah dengan segranya deripada kainnya bungkus rachun itu

dibrikan kapada Raja itu, sambil berkatalah ia dalam hatinya,
" Akan berlebih-lebih kasih Raja kapada aku kerna benarku
kapadanya : kamudian apabila aku mendapat sentausaan dan
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aman, maka tetkala itu dapatlah aku membunoh Eaja itu

sunggoh pun tiada dengan rachun."

Berkata Sahib al hikayat : —Maka tetkala Kemrih menun-
jokkan benarnya kapada Eaja itu, serta berkata-kata dengan
lemah lembutnya, terlalu kasihlah Eaja akan dia, kasih yang
amat sangat. Kamudian deripada itu maka Eaja Teba Zu-al-

Yezan mendatangi dia kapada waktu saat itu jua, maka di-

dapati budak Kemrih itu saperti mutiara yang belum berlo-

bang, dan kendaraan yang belum bertunggang.
11 Maka Eaja

pun bertambah-tambah kasih akan dia, lalu dijadikanlah akan
dia kapala memerentahkan segala gendek-gendek Eaja yang
baik didalam istana Eaja. Maka lalu Eaja serahkanlah segala

prentah Eaja itu kapadanya, lalu didirilah Kemrih memerentah
didalam istana Eaja itu.

Adapun derihal budak hakim Alraif yang datang mem-
bawa surat itu, -maka kembalilah ia membawajawab deripada

Eaja Malek Teba Zu-al-Yezan serta wezir Yasrib, serta memuji-
muji deripada ihsannya dan nasihatnya bagei Eaja itu. Itulah

adanya derihal marika itu.

Adapun derihal segala Absha dan Sudan maka adalah

marika pergi membri tahu kapada segala Eaja Absha yang
Iain-lain akan yang telah diperbuat ia mengantar budak Kem-
rih ifcu, saperti ia membawa rachun pada tangannya akan
membri kapada Eaja Teba Zu-al-Yezan, segala khabaran itu.

Maka itulah adanya derihal Eaja Saif-al-Eaad.

Kamudian deripada itu maka bebrapa lamanya maka Eaja
Zu-al-Yezan sakitlah. Kamudian maka ia menyuroh memanggil
segala wezirnya, maka ia berpesan kapada segala wezirnya,
" Bahwasanya adalah rasanya, penyakitku ini akan membawa
mati. Inilah adanya pesanku kapada kamu sakalian : Sakali-

kali janganlah kamu mendudukan karajaanku ini atassa-saorang

yang lain kamudian deripada matiku ini, melainkan Kemrihlah
memangku pekerjaanku ini sahingga sampai ia beranak; jika

ia beranak laki-laki sahingga anak itu baligh ; dan jikalau peram-
puananaknya bolih ia memerentah sahingga kahwin anaknya
itu

;
jjika sudah kahwinanaknya itu melainkan pulanglah kapada

anak itu memerentah karajaanku ini." Muafakatlah segala
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wezir serta orang besar-besar serta membuat surat wasiat.

Kamudian tiadalah berbrapa lamanya lagi maka Eaja Teba
Zu-al-Yezan kembalilah ka rahmat Allah taala. Maka tetkala

sudalah mati Raja itu maka disiapkanlah perhiasannya saperii

adat Raja-raja yang besar-besar kembali. Maka ditanamkan
orangnya kapada tempat yang mulia-mulia.

Maka Kemrihlah duduk diatas takhta karaj aan memerentah-
kan negri itu hingga ia beranak. Kamudian maka sampailah
bulannya, maka Kemrih pun beranaklah saorang anak laki-laki

:

maka pada waktu itu maka duduklah wezir Yasrib akan ganti

memerentahkan dan menghukumkan negri itu hingga sampailah
ampat puloh hari. Maka Kemrih menjemputlah akan segala

orang besar-besar yang didalam negri itu, serta dihiasinya anak-

nya itu dengan adat pakaian anak Raja-raj a: makadigantongkan-
nya rantai amas pada lehernya sapertidukuh deripada jauhari;

dan pada tangannya dipakaikannya gelang bertatahkan mutu
manikam. Kamudian ia menyurohkan mendukong kapada
segala dayang-dayang membawakaluar kahadapan majelis itu.

Maka tetkala sudalah dibawa kaluar anak Raja itu, maka lalu

dengan segranya disambut olih wezir Yasrib, serta diribanya

diatas pankunya. Maka lalu menileklah segala marika* kapada
anak Raja. Tiba-tiba dilihat olih segala marika yang didalam
majelis itu adalaH tanda pada pipinya pada sablah kanannya

:

maka lalu berkata segala marika itu, " Inilah sabenar-benarnya

Raja kami, dan anak Raja kami." Maka tetkala didengar

khabar itu olih maknya, maka masoklah chemburuan didalam
hatinya, maka lalu disurohnya membawamasok kadalam anak
Raja itu serta dengan rayatnya, tiada dapat menderita lagi

didalam hatinya, dan katanya, " Jika sudahlah ada khabar yang
demikian ini deripada ! segala marika itu lagi ia kanak-kanak,
betapa hal jika sudah baligh ia? Neschaya dichabutnya akan
daku deripada karaj aanku dan kabesaranku. " Maka serta itu

jua lalu dichabutnya pedangnya handak dipanggalnya budak itu.

Maka ditahani olih bidannya, katanya, " Janganlah angkau
bunoh anak itu ; akhirnya nanti angkau menyesal. Akan tetapi

jikalau angkau buangkan dia di tengah padang teri^bih baik

deripada angkau membunoh dengan tanganmu sendiri. "
. Lalu
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diambilnya budak itu, lalu dibubuhnya kapada satu tempat,
serta dibubuhnya dinar saribu didalam satu pendi-pendi maka
lalu dibawanya budak itu serta dengan dia berdua, lalu berjalan

ia adalah kira-kira tujoh hari lama jauh perjalanannya, maka
ia pun sampailah kapada suatu padang, Tamurat namanya

;

maka ditinggalkanya antara ampat buah batu serta dengan
pendi-pendi dinar itu, diletakkanlah budak disanalah, lalu ia

pun balik kembali pulang. Maka perampuan chilaka itu, hatinya
terlebih kras deripada batu yang hitam, demikianlah adanya
perbuatan ibunya akan anaknya.

Kamudian deripada itu adalah hal kahandak Allah taala

mahu melakukan kudrat iradatnya yang tersembunyi pada ilmu
arifnya, maka tiba-tiba berjalanlah saorang berburu, telah

mendapatia saekor kijang betina lalu terdapat didalam jeratnya.

Maka orang itu pergi mengambil kijang itu deripada jeratnya.

Maka lalu putuslah jeratnya itu, lepaslah kijang itu ; lalu larilah

kijang, lalu dekejarnya olih orang itu hingga sampailah kijang

itu ka tempat itu ; maka didapati adalah kijang itu menyusui
kanak-kanak itu. Maka orang itupun datanglah menangkap
kijang itu, lalu di-angkatnya budak itu dengan terlalu ajaibnya

melihat kijang menyusui budak itu. Maka lalu dibawanya
budak itu serta derham itu dalam pendi-pendi itu, dibawanya
kahadapan Eaja Afrah, lalu disembahkannya kapada Eaja,
" Ya tuanku, hamba tuanku mendapat suatu ajaib, adalah

binatang, kijang yang liar ini, menyusui anak Adam, kanak-

kanak ini. " Maka dipreksalah olih Raja orang itu, " Dimana
angkau mendapat kanak-kanak ini ?" Maka dicheriterakanlah

deripada kamulaannya datang sampai kapada kasudahannya.

Maka Raja pun terlalu sangat heiran mendengar kata orang itu.

Maka lalu Raja mengambil budak itu lalu diribanya ; maka
ditileknya kapada tanda yang ada kapipinya budak itu hijau lagi

ada kamerah-merahan : maka Raja pun terlalu sangat sukanya,

serta heiran melihat alamat pada pipinya budak itu sablah

kanannya.
Maka saketika itu jugaRaja mendengar bunyi orang gadoh,

segala dayang-dayang isi istana Raja sakaliannya. Maka Raja
pun bertanya, "Apa khabarnya gadoh ini didalam istanaku?"
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Maka jawab segala dayang-dayang didalam istana itu, " Tuan
putri mahu bersalin. " Maka saketika itu jua maka datanglah

saorang dayang-dayang membri tahu kapada Eaja didalam

istana, mengatakan, " Sudahlah, tuanku, tuan putri bersalin

saorang anak perampuan." Maka sudahlah dichuchikan,

sudahlah dikerat pusatnya, maka lalu ditutopnya. dengan kain

yang kaamasan saperti aflat Raja-raja, dibawa kaluar dihadapan

Raja. Maka dilihatnya olih Raja akan anaknya, ada tanda

pada pipinya sablah kirinya, ada tanda merah. Maka bertam-

bah-tambahlah kasukaan Raja : maka berkatalah Raja kapada
segala orang yang ada hadlir duduk itu dihadapan Raja itu,
" Bertuah budak yang didapat orang pemburu itu ! Apa baik

kita bubuh namanya budak yang kita dapat itu ? Dan apa
nama yang baik kita namakan anakku yang perampuan yang
baharu jadi itu? " Maka berdatang sembah segala orang itu,
" Maalumlah kapada tuanku, yang mana baik kapada tuanku
namakanlah." Maka Raja pun bernamakan anak dapat itu Wah-
ash Alfalah, dan anak Raja perampuan itu dinamakan Shameh.

Maka derihal hakim Sakerdion,
12

tetkala dilihatnya akan
kanak-kanak kaduanya itu, serta ia melihat alamat tandanya
kaduanya itu, tiadalah dapat mendrita didalam hatinya, lalu ia

menampar-nampar akan mukanya sendiri, lalu ia menchabut-
chabut akan janggutnya sendiri, serta lalu ia berkata, " Hei
Malek al zeman, b'unohkanlah akan kanak-kanak kaduanya itu,

keraa tiadalah shak dan dusta saperti yang telah tersebut di-

dalam segala kitab yang telah aku tilak didalamnya, apabila

bertemu kadua tanda ini neschaya binasalah negri Absha dan
Sudan." Maka berkata Raja Malek al Afrah, " Betapa aku
membunoh akan kanak kaduanya itu ? Dan yang perampuan
itu anakku, dan yang laki-laki itu lagi kechil kanak-kanak.
Tiadalah bolih aku perbuat yang demikian itu sakali-kali."

Maka berkata mela'un hakim itu, " Tuanku jauhkan marika
kaduanya ; chereikanlah : jangan tuanku bubuh didalam satu
rumah kaduanya."

Maka Raja Afrah pun membri kanak-kanak yang laki-laki

itu kapada perampuan orang tuah yang menyusunya itu

hingga sampailah besarnya, hingga bolih sampai naik
#
kuda.
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Kamudian maka Eaja Afrah menyurohkan pula orang yang
bernama Kharaku Alsaja, orang pendekar, lagi guru pada
belajar peprangan, tikam-menikam, tetak-menetak didalam
peprangan : maka Raja berkata kapadanya, " Hei Kharaku
Alsaja, ajarlah olihmu anak ini segala kapandeianmu baik-

baik, serta angkau pliharakan, jankanlah datangnya kachelaan."

Maka lalu dibawalah olih Kharaku Alsaja Wahash Alfalah itu

pada tempatnya. Dan segala pekerjaan Rajaitu diatas Wahash
Alfalah ; dan wezirnya mela'un Sakerdion hakim tiadalah tahu
hal itu.

Maka anak itu pun tinggallah kapada gurunya belajar ilmu
peprangan segala silat-menyilat, tikam-menikam, hinggasampai-
lah umornya Wahash Alfalah itu dua puloh tahun lamanya
didalam pelajaran peprangan, maka dapatlah segala ilmu
peprangan yang dapat diajarkan olih gurunya itu.

j

Maka adalah pada suatu hari berkatalah gurunya kapada
Wahash Alfalah, " Hei anakku Wahash Alfalah." Maka
disahutnya, " Baik hei guruku dan bapaku." Maka berkatalah

ia bageinya, " Bahwa sunggohnya telah semporna,lah perlajaran-

mu, dan kapandeianmu, sempatlah angkau segala ilmu peprang-

an, sudahlah angkau katahui akan dia;, tinggal lagi bageimu
suatu bab pelajaranmu itu.'

:

' Maka berkata Wahash Alfalah,

"Hei bapaku, dan guruku." Maka kata gurunya bageinya,
" Marilah bersertaku, angkau tileklah segala ajaib." Kamudian
maka lalu gurunya membawa akan dia kapada suatu pohon
kayu yang bernama Sajerat Alferkal, pohon yang ainat besar.

Maka didapatinya sembilan pohon kayu berbaris sama-sama

;

pada tiap-tiap pohon itu adalah suatu lobang trus-menerus.

Maka berkata Wahash bagei gurunya, " Hei guruku, apa nama
pohon kayu yang sembilan ini habis Tperlobang belaka?" Majka

jawab gurunya, " Katahnilah olihmu, hei anakku WT
ahash

Alfalah, bahwasa aku naik kaatas kendaranku, maka aku an^bil

akan tombakku, aku berlari, lalu aku tombakkan akan
,

pohon
kayu ini lalu trus-menerus dengan sakali tombakku ; deri kerna
itu dinamakan orang akan daku a^engan nam^ Kharaku Alsaja,

artinya ' Yang meneruskan pohon.' ' Maka berkata ^Vahash
Alfalah, "Hei guruku, adalah guruk,u meneruskan dengan sakali
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tikam segala pohon kayu yang sembilan ifcu trusnya ?" Maka
jawabnya, " Ya anakku." Maka katanya kapada guruku,

jikalau benar kata guruku, benar yang demikian itu, chobalah

truskan satu pohon ini sopaya bolih lihat dengan mataku."

Maka tetkala itu lalu diambilnya tombaknya, lalu ia berlari

sapertiadatnya.makaditombaknya pohon itu adalah saperampat

inasok mata tombaknya itu kapada pohon kayu itu ; lalu ia

berhentilah. Maka menoleh gurunya kapada Wahash Alfalah,

maka berkata ia,
" Hei anakku, sangkaku bahwa tuahku telah

jatohlahsudahkapadamu." Maka berkata WahashAlfalah, "Hei
bapaku, brilah akan daku tombakmu itu. Lalu ditunjokkanlah

olih gurunya tornbak itu kapada Wahash Alfalah. Maka
diambil Wabash Alfalah tombak itu, lalu ia melumpat lalu

difrikamkannyalah tombak itu kapada pohon kayu itu: maka
truslah mata tombak itu ka sablah ; maka dichabutkanlah deri

sablah sana sambil ia melarikan kudanya. Kamudian sakali

lagi ia menikam, maka dichabutnya ka sablah, sampai tiga kali

ia menikam demikan juga. Kamudian lagi ia pergi ka pohon
kayu itu, adalah dua pohon itu bertengtang sama, maka
Wahash Alfalah pun melarikan kudanya, lalu ditikamnyadengan
drasnya kudanya berlari-lari, maka ia pun pergi ka sablah pohon
itu dichabutnya tombaknya itu. Dilihat olih gurnnya Kharaku
Alsaja perbuatan yang demikian deripada Wahash Alfalah, maka
lalu ia memukul kapalanya dengan marah yang amat sangat,

maka berkata ia, "Hei Wahash Alfalah, tidadalahakukatahui ji-

ka adanya angkau itu yang diatas tangannya melakukan doanabi
Allah Noh, melainkan angkau inilah adanya. Dan bahwasanya
sekarang pun tiadalah bolih angkau diam padabumiini,bukannya
tempatmu disini, dan bukannya tanah bapamu, dan tanah
nenekmu disini, bahwa sunggohnya adalah tanah kami ini dan
tanah nenek moyang kami, maka dengan segra baik angkau
pergi deripada tempat bumi ini sopaya janganlah kami men-
dapat memandang kamu lagi

;
jikalau lagi kamu memandang

kamu kapada tanah ini neschaya kami bunoh kamu dengan
sajahat-jahat bunoh."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-alMaali:

—

maka tetkala didengar olih Wabash Alfalah akan gurunya
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memarah, serta mengatakan berbagei-bagei akan dia itu, maka
lalu kaluarlah ia membawa dirinya dan nasibnya; kamana-
mana perginya, dan kamana-mana handakannya tiadalah ia

mengatahui. Lalu ia membawadirinya kadalam utan rimba
belantara yang besar-besar serta memakanbarang dapatnya, buah-
buahan kayu dimakannya, maka ia minum ayer sagenap anak
ayer dan tasek; tiga hari tiga malam lamanya yang demikian
itu. Kamudian deripada itu maka tampaklah satu negri serta

dengan kotanya terlalu tingginya; Jagi tampaklah segala orang-

nya memakai pakaian hitam belaka, ia duduk diatas kotanya
melihat akan khemah dibawahnya itu, serta dengan orang
sakalian dengan tangisnya raungnya meratap-ratap. Maka
Wahash Alfalah melihat diluar negri itu adalah suatu tempat
tanah tinggi, dua khemah adalah diatas tempat itu, didalamnya
adalah suatu perampuan dipakaikan saperti pengantin yang
mahu berkahwin lakunya ; lagi suatu khemah adalah perhia-

sannya berbagei-bagei perhiasannya, didalamnya itu adalah

bebrapa banyak perampuan dan laki-laki bertarigis-tangisan

serta meraung-raung. Maka tetkala dilihat olih Wahash
Alfalah hal yang demikian itu, maka lalu Wahash Alfalah

melarikan kudanya mendapatkan khemah yang ada perhiasan-

nya itu, maka ia pun sampailah kapada khemah itu: pada
hatinya ia mahu pergi melihat apa temasha itu, ia mahu balik

kembali.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali:

—

maka adalah negri itu negri Eaja Malek Afrah; maka dengan
takdir Allah subhanahu taala mahu melakukan kuderatnya
dan hukumnya, dan yang melaku prentah atas sakalian alam
ini, bersebab atau dengan tiada bersebab, ia itu ajaib deripada

segala ajaib, sapatutnya itu ditarikhkan dengan Malam perak
dan dengan loh yang kaamasan : adalah yang demikian itu.

Bahwasanya hakim mela'un Sakerdion tetkala Raja Malek
Afrah tiadalah mahu menurut bicharanya atau membunoh
Wahash Alfalah itu, maka kaluarlah hakim mela'un serta

dengan serangannya deripada Raja itu, lalu ia berjalan pulang.
13

Maka ia bertemu di tengah jalannya itu saorang sahabatnya,

adalah orang itu teramat mengatahui segala ilmu seheran, lagi
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hikmat hobatan. Maka orang itu membri salani kapada

hakim; maka disahutnya salam orang itu. Maka berkata

seller itu kapada hakim meTa'un, "Bahwa adalah aku melihat

akan dikau ini adalah didalam perchintaan lagi kasusahan yang

amat besar-besar. Maka sekarang pun mahulah angkau kha-

barkan kapadaku apa jua perchintaanmu itu dan kasusahanmu
itu." Maka lalu dikhabarkan olih hakim mela'un Sakerdion

kapada seher itu deripada awalnya datanglah kapada akhirnya,

dan lagi ia menyuroh membunoh Wahash Alfalah itu kapada

Eaja, maka tiadalah Raja mahu membunoh, "kerna nyatalah

kapada ilmuku bahwasanya atas Wahash Alfalah melaku doa

yang didoakan nabi Allah Noh, dan membinasakan segala

negri Absha, lagi ia menjadikan segala isinya hamba dan
khadam bagi zurriyat anak chuchu Sham." Maka berkata

seher itu bageinya, maka katanya, "Apa kahandakmu yang
angkau mahu perbuat, hei hakim?" Maka jawab hakim itu,

" Kahandakku akan menchereikan antara Raja Malek Afrah

dengan anaknya Shameh, sahingga janganlah ia bertemu anta-

ra kaduanya tanda itu, maka' jadilah kabinasaan atas segala

negri Absha." Maka kata seher itu pada hakim itu, "Baiklah,

nanti aku perbuat saperti kahandakmu itu jua." Lalu ia

mengambil segala perkakasannya, maka dibuatnya hikmatnya,

dan sehernya itu dibachanya serta dipujanya saperti adatnya.

Tiba-tiba bumi itu lalu merekah, dan terbitlah deri dalam bumi
itu suatu j in, marid namanya, terlalu amat besar kajadiannya

tubohnya, adalah menghadap kapada seher itu. Maka kata

seher itu kapada marid, "Bahwasanya aku memanggil kamu,
handaklah angkau kaluar pada saat ini juga pergi berpusing-

pusing pada negri Afrah itu, maka angkau bertampik dengan

suara yang bolih menakuti akan segala marika yang didalam

negri itu hingga datanglah berhimpun, dataung kapadamu isi

negri itu sakalian. Apabila bertanya marika bageimu, "Apa
kahandakmu, hei orang yang datang kapada kami sakalian?"

angkau berkata kapada marika itu sakalian, "Kaluarkan
bageiku Shameh, anak Raja Malek al Afrah dengan langkap de-

ngan perhiasannya dan demikiannya, dan letakkanlah didalam.

suatu khemah diluar negri ini hingga aku datang pada hari
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esok mengambil akan dia, aku mahu bawa pergi ka tempatku.

Dan jikalau kamu tiada membri akan daku yang demikian itu

neschaya aku binasakan kamu, dan lagi isi sakaliankamu serta

negri kamu tiadalah aku meninggalkan sasaorang jua pun deri-

pada kamu berjalan diatas bumi ini." Dan adalah nama
marid itu Makhattap.

Berkata Sahib al hikayat :—Maka tetkala didengar olih

Makhattap itu kata-kata prentah deripada seher yang memuja
akan dia itu, maka jawab Makhattap itu, "Hei tuanku, hamba
didalam prentahmu, yang mana diprentahkan hambamu ker-

jakan." Maka adalah pada masa dahulu kala kabanyakan
manusia pada masa itu bersahabat dengan jin, bolih bersuroh-

surohan, dan bolih berpandangan, tiadalah terdinding antara

kadua pihaknya hingga pada masa tlahir nabi Mohammedsail'

Allah aleihi u salam, maka batillah segala perbuatan seher

hobatan dengan berkat agama nabi sayid al anam.
14

Maka ketikaitu jugakaluarlah marid Makhattap derihada-

pan seher itu lalu ia terbang ka udara; maka ia pun turun

diatas negri Eaja Malek al Afrah; maka ia pun bertampik,

maka takut serta gementar segala isi negri itu sakalian orang;

maka lalu kaluarlah segala isi negri itu mendapatkan Afrit

marid Makhattap itu. Maka berkatalah segala orang itu kapada
marid itu, "Hei orang yang datang, apa kahandakmu kapada
kami, katakanlah olihmu." Maka jawab marid itu, "Adapun
kahandak kami itu kapada kamu, maka mahulah kamu mer-
hiasi Shameh, anak Eaja Malek al Afrah itu, dengan sabaik-

baik perhiasan dan pakaian: kamu bubuhkan akan dia didalam
sabuah khemah kapada tempat diluar negri ini, hingga aku
kembali pada esok hari, aku ambil akan dia, aku bawa pergi ka
tempatku. Dan jikalau kamu tiada perbuat yang demikian
itu neschaya aku binasakan dan merosakkan negrimu, serta

dengan segala orang isi negri ini."

Maka tetkala didengar olih sakalian orang isi negri Eaja
Malek al Afrah hal kata-kata marid jin itu, maka duduklah
segala marika itu didalam susah serta dengan tangis danratap-
nya, Maka kembalilah segala marika pergi menghadap kapada
Eaja Malek al Afrah: maka dimalumkannya kapada Eaja hal
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kata-kata marid itu. Maka tetkala didengar Raja kata saka-

lian orang yang demikian itu, maka tiadalah dapat ia berkata-

kata, serta tangis raungnya yang amat sangat tiadalah dapat

menderita lagi didalam hatinya deripada hal yang datang

diatas anaknya Shameh. Maka lalu berkatalah sakalian orang

isi negri itu kapada Eaja. "Hei Eaja, demi tuan bintang

Zuhal pada katinggiannya, jikalau tiada mahu tuanku brikan

Shameh itu bagei marid jin itu dengan suka redlamu neschaya
ambilnya dengan kakiasannya, dan dengan morkanya, dan
makin bertambah-tambah kasakitan dan kasusahan diatas

kami sakalian; maka ditangkap kami sakalian mengambil
Shameh itu deripadamu, kami serahkan kapada marid jin itu.

Dan telah mUafakatlah diatas yang demikian itu segala orang

besar, dan segala orang isi negri ini dengan satu kata." Maka
tetkala didengar olih Raja sakalian orang isi negri itu, maka
Raja pun berangkatlah masoklah kadalam istananya menda-
patkan pada bondanya Shameh. Maka tetkala' didengar olih

bonda Shameh hal yang demikian itu, maka ia pun meraung-
lah, serta menampar-nampar mukanya, serta ia mencharek-
eharekkain bajunya serta bertangis-tangisan ; dan demikian jua

segala isi mahligi sakalian, deripada terlalu sangat perehinta-

annya atas anaknya itu : kerna ayah-bondanya itu tiadalah

anak yang lain deripada Shameh itu.

Kamudian deripada itu dihiasinya serta dengan tangisnya
anak Raja Shameh itu hingga sampailah pagihari: lalu dibawa
olih dayang-dayang akan Shameh itu kluar. Dan telah a^alah
sudah dibuatkan orang khemah diluar negri itu: maka lalu

dibawa oranglah anak Raja Shameh itu kadalam khemah itu,

maka ditarohkan didalam khemah itu. Kamudian maka mas-
ing-masing kembali; dan Raja dengan segala kaum kaluarganya
sakalian adalah dibuat suatu khemah yang lain, lalu duduk
didalamnya melihatkan hal Shameh itu, serta dengan tangis
ratapnya akan menantikan marid datang mengambil anak Raja
Shameh itu.

Maka antara hal yang demikian itu segala marika, maka
tiba-tiba dilihat olih marika akan Wahash Alfalah telah datang
deripada tengah padang pada masa itu, ia berjalan-jalan
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hingga sampailah kapada khemah yang ada dalamnya anak

Raja Afrah, Shameh. Maka tetkala dilihat olih Raja Malek
al Afrah, ayahnya Shameh, akan Wahasli Alfalah datang,

dikenal olih Raja Afrah Wahash Alfalah orang yang datang

itu, maka ia bertriaklah, "Hei Wahash Alfalah, jangan kamu
hampir kapada tempat ini." Lagi bebrapa orang menyuroh
melarangkan, V Jangan angkau masok kadalam khemah itu."

Maka tiadalah difadulikannya olih Wahash Alfalah kata orang

itu sakalian, lalu ia masok kadalam khemah itu. Maka tiba-

tiba dilihatnya ada saorang duduk diatas krusi serta dengan
perhiasannya, dengan elok rupanya, ia duduk dengan menang-
is dan kasusahan. Hal demikian itu maka masoklah dalam
hatinya sayang serta berahinya melihat parasnya perampuan
itu. Demikian lagi hal Shameh. serta ia melihat muka
Wahash Alfalah itu, maka jatohlah hatinya. Kamudian maka
berkata Shameh bageinya, "Hei orang muda, siapa aLgkau ini,

dan apa namamu?" Maka jawabnya, "Akulah Wahash Alfa-

lah; dan angkau, siapa namamu? " Maka jawabnya, "Akulah
Shameh, anak Raja Malek al Afrah.'

4 Maka lalu pada saat

itu berkenalanlah kaduanya itu, kerna adalah mendengar kha-

barnya kaduanya itu, tiadalah pernah bertemu. Maka antara

marika kaduanya itu berchetra-chetra maka kata Wahash
Alfalah kapada Shameh, " Apa mulanya angkau duduk pada
tempat ini?" Lalu dichetrakanlah olih Shameh segalahalnya

deripada mulanya maka datang kapada kasudahannya. Maka
jawab Wahash Alfalah, "Hei Shameh, janganlah angkau
takut dan gentar akan marid itu, aku yang mengerat batang
lehernya akan marid itu."

Maka kata Sahib al hikayat, —Tetkala orang kaduanya itu

berchetra-chetra, kapada kadengaranlah bunyi gempita yang
amat sangat, saperti halentar bunyinya yang datang itu, serta

dengan tampik soraknya. Maka dilihat olih Wahash Alfalah

akan marid Makhattap yang datang itu. Maka pada saat itu

menutop ia mata-hari, maka menujulah ia pada tempat
khemah itu: maka saketika itu juga maka Wahash Alfalah

memegang tangan Shameh tarohnya diblakangnya. Maka
marid itu sampailah kapada khemah, maka lalu marid itu pun
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bertampiklah dengan suara yang besar dengan marahnya, serta

katanya "Hei chilaka anak zina, apa angkau mahu kamari ini?

Siapa membawa angkau kamari ini kapada tempat bini aku,

yang pengantinku, dau khadamku yang aku mahu mengambil,

Shameh ini, anak Eaja Malek al Afrah, membawakapada

tempat aku? Apabolih jadinya angkau ini jikalau aku hampas-
kan pun angkau, terbanglah deripada tempat ini ? " Maka tetka-

la itu Wahash Alfalah melihat marid itu, ia melihat akan
tingginya, serta ia menilek akan rupa kajadiannya teramat

keji-keji : maka digeretaknya olih marid itu, maka Wahash
Alfalah pun gementarlah saketika itu. Maka lalu ia bangun
berdiri dengan dikraskannya hatinya, dan dikuatkannya ba-

dannya, lalu ia menchabutkan pedangnya. Maka tiba-tiba

marid itu mengluarkan tangannya mahu menchapei Wahash
Alfalah : maka lalu. Wahash Alfalah menetakkan pedangnya
dengan hitkmatnya diatas marid itu, maka putuslah tangan
sablah, jatoh ka bumi, maka naik deripadanya asapimemenohi
sampai ka udara deripada dras tetakkan itu, saperti orang
meranchang kalam.

l{ j
Maka marid itu pun bertampik, lalu me-

raung ia deripada tiada dapat mendrita sakitnya itu, serta ia

berkata, "Aduhi! angkau bunohlah akan daku sampai mati,

hei anak zina." Kamudian maka marid Makhattap pun me-
ngambil tangannya yang putus itu, terchampak di bumi itu, ia

bubuh bawah ketiaknya, maka ia membukakan kadua sayapnya
lalu ia terbanglah.

Maka tetkala melihat isi negri Eaja Malek Afrah itu akan
hal yang demikian itu, maka sukalah sakalian marika dengan
yang demikian, suka yang amat sangat, dan gadohlah negri itu

dengan tampik soraknya dengan kasukaan ; dan hilanglah deri-

pada sakalian marika kasusahan dan perchintaan ; dan betra-

pak-tapak menari sakalian perampuan yang diatas kota itu,

dan dibukakan pintu kota, dan kaluarlah Eaja Malek al Afrah
didalam negri dengan memakai mahkotanya, dengan segala

orang yang mempunyai daulat kabesaran, dan segala hulu-
balang, dan sakalian lashkar rayat serta tabor-taborannya,
dengan percha berchelop zafaran ; dan kaluarlah segala dayang-
dayang dan perampuan yang muda-muda membawa rebana
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den^an jenis-jenis bunyi-bunyian, dan menaborkan marika
atas Wahash Alfalah akan tabor-taboran itu. Maka segala

perbuatan itu dengan surohan Eaja Malek al Afrah ; dan di-

persalin olih Eaja akan Wahash Alfalah sabaik-baik persalin-

an ; maka dibawa akan dia masok kadalam negri brapa banyak
orang mengiringkan akan dia deripada orang besar, dan pah-
lawan dan lashkar.

Maka tetkala dilihat olih hakim Sakerdion akan Wahash
Alfalah telah diperbuatkan akan dia dengan yang demikian
perbuatan, dan telah ia memutuskan akan tangan marid Makhat-
tap itu, serta mendapat ia akan kabesaran dan kamuliaan, dan
hampir kapada Eaja, dan kapada isi negri itu, telah tiada dapat
mendrita lagi hatinya, tinggallah ia dalam kasusahan dan per-

chintaan yang tiada berkasudahan. Kamudian ia masok ka-

dalam rumahnya dengan hal yang tlemikian, kerna tiada sampai
bagimana maksudnya; maka ia berdiam dirinya.

Adapun deri hal Eaja Malek al Afrah, maka adalah ia

menyembunyikan suatutempat lalu dihiasinya akan tempat itu

bagei Wahash Alfalah, maka ditarohkannya ia disitu. Maka
lalu dibawanya anaknya Shameh itu ka mahliginya: maka ia

dengan kasukaannya atas salamat dirinya dilepaskan olih

kakasihnya Wahash Alfalah.

Kamudian maka Eaja Malek al Afrah mengerjakan per-

jamuan yang amat besar deri kerna sudahlah salamat sajah-

tra akan anaknya Shameh lepas deri tangan marid Makhattap.
Maka sudah siapkan perjamuan itu, maka Eaja menyuroh
membri tahu segala orang isi negri, dan orang segala dusun,

mengatakan titah Eaja Malek al Afrah membri tahu akan
segala orang isi negri, segala laki-laki dan perampuan, kechil

besar, didalam tiga hari tiga malam ini handaklah sakaliannya

makan dan minum pada jamuan Eaja. Dan lagi janganlah

orang berkedai berjual-jual, dan janganlah ada orang ber-

masak-masak didalam rumahnya barang sasuatu makanan

;

handaklah ia datang dengan segala anak bininya didalam
jamuan Eaja. Dan lagi handaklah segala orang mendoakan
akan Eaja dengan kamenangan ; dan bagei anaknya Shameh
dengan panjang umornya. Dan adalah tiga malam masing-
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masing dengan permainannya berbagei-bagei dengan kasuka-

annya, adalah yang menari, adalah yang panjak tarinya, dan
adalah yang memukul rebab dan kechapi, sampailah kapada
tiga hari tiga malam. Maka pada hari yang kaampatnya itu

masing-masing kembalilah pulang kapada tempatnya dan
rumahnya masing-masing.

Maka pada malam itu jua, pada waktu sunyi, maka putri

Shameh pun kaluar lalu pergi mendapatkan kapada tempat
Wahash Alfalah ; maka lalu Shameh membri salam dengan
hormatnya kapada Wahash Alfalah, maka lalu disambutlah olih

Wahash Alfalah. Maka kata Shameh, "Ya tuanku, .jikalau

angkau sunggoh kasih sayang akan daku, mahulah angkau
pergi pada esok hari menghadap kapada bapaku, angkau
pinanglah akan daku deripadanya, kerna pada penglihatanku

tiadalah ku lihat sasaorang yang lain yang bersakti'diatas

bapaku pada segala halnya, apa lagi pada hal daulat karajaan,

dan kabaktian kernamu, yarig telah tampaklah pada segala

manusia, dan isi negri ini, maka lagi kapada bapaku. Dan
aku lihat pada masa ketika ini angkau kapada bapaku terlalu

amat lebih martabatmu kerna telah angkau melepaskan daku
deripada kabinasaan dan kajahatan, dan lagi aku pun telah jadi

tawananmu, dan kalepasanmu deripada pedangmu." Maka kata

Wahash Alfalah, "Hei Seti yang mulia, hamba dengar dan
lagimenurut akan kata-kata Seti itu." Makaiapun l>ermohon
meminta pulang ka tempatnya dan ka istananya.

Maka tetkala berpagi-pagi, ia masok dengan segranya pergi

menghadap Raja Malek al Afrah. Maka segra disambut olih

Raja dengan sabaik-baik simbut, dan membri hormat dengan
sabaik-baik hormat. Maka handak ia mendatangkan khabar
itu, tiada terbuka mulutnya deri kerna sangat supan mulutnya.
Kamudian maka sakalian orang yang menghadap pada hari itu

masing-masing pulang ka rumahnya, dan Wahash Alfalah pun
kembali ia ka tempat kadiamannya.

Maka tetkala sudahlah tetap istirahat di rumahnya itu,

maka tiba-tiba datangiah kapadanya Seti Shameh serta membri
hormat tatlim ; maka lalu ia bertanya kapadanya, "Sudah-kah
tuanku pinang akan hamba kapada ayahanda pada hari ini?"
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Maka jawabnya, "Tiada yang menegahkan akan hamba lain

deripada malu akan ayahanda." Maka kata Seti Shameh
bageinya, "Hei tuanku, pinanglah olihmu akan daku deripada

bapaku: tinggalkan olihmu deripada malumu dan lainnya, kerna
didalam pekerjaanhalal tiada menjadikahinaan." Makajawab
Wahash Alfalah, "Hei Seti Shameh, tiadalah dapat tiada

pada hari esoklah hamba berkhabar yang demikian." Kamu-
dian itu maka Seti Shameh duduk berchetra-chetra adalah

sasaat kapada malam itu, lalu ia bermohon pulang kembali

pada istananya, dan didalam saperti api makan kayu niala-

niala, tiada tersembunyikan, deripada kasih sayangnya.

Maka tetkala berpagi-pagi, maka Wahash Alfalah pun
pergilah menghadap kapada Eaja. Maka tetkala sampai, maka
ia membri salam doa dengan hormat kapada Eaja : maka Eaja
menyambut salamnya dengan sabaik-baik hormat, dengan
muka yang manis serta tersinyum-sinyum dihaclapan muka
Wahash Alfalah. Maka lalu Eaja menyuroh akan dia duduk
pada pihak di sisi kanannya, maka ia pun duduklah serta orang

besar-besar negri itu ; dan ia perbuat saperti perbuatan yang
telah lalu, tiada dapat olihnya berkata-kata deripada sangat

malunya kapada Eaja itu, dan deripada segala orang yang
hadlir pada majelis itu. Maka duduk ia hingga berpechah

majelis itu maka kembalilah masing-masing kapada tempatnya.
Maka sudahlah Wahash Alfalah istirahat pada tempatnya

maka datanglah Seti Shameh kapadanya dan membri salam
atasnya. Kamudian maka berkata ia, "Hei tuanku WT

ahash
Alfalah, sudah-kah angkau berkhabar, atau belum-kah?"
Maka jawab Wahash Alfalah " Tiada yang menegahkan daku
olih sasuatu hanyalah malu mahjan yang amat besar, dan
deripada bapamu." Maka jawab Seti Shameh, "Hei tuanku,

hingga bila kasudahan malumu ini dengan berpanjangan ? Maka
handaklah angkau kuatkan dan tetapkan hatimu. Kapada hari

esok tuanku pergi mendapatkan akan ayahanda, dan jikalau

angkau malu akan ayahanda itu deripada kata-kata deripada

brat lidahmu itu, melainkan wakilkan sasaorang yang bijaksana,

yang pandai berkata-kata, akan jadi gantimu pada meminang
akan daku deripada ayahku itu." Kamudian lagi bebrapa per-
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kataan yang mendatangkan garang-garang clikatakan olih Seti

Shameh kapada Wahash Alfalah, kamudian Seti Shameh ber-

mohon pulang kembali ka tempatnya, lalu Seti Shameh pun
tidorlah serta dengan dendam berahinya. Maka Wahash
Alfalah pun tidorlah serta dengan bebrapa pikiran didalam
hatinya sarapai pagi hari.

Kamudian makabangunlah Wahash Alfalah deripada tidor-

nya itu, maka lalu ia pergi mendapatkan kapada Eaja Malek
al Afrah, lalu ia masok menghadap serta membri salam dengan
hormatnya. Maka Raja pun membri hormat dengan muka yang
manis, dan tersinyum-sinyum Eaja melihat kapada Wahash
Alfalah, maka didudtikkannya sablah kanannya. Kamudian
deripada itu penohlah majelis Raja dengan segala wezirnya,

dan mantrinya, dan orang besar-besar, segala hulubalang, benta-

ra sakalian, masing-masing duduk pada tempatnya menghadap
Raja Malek al Afrah. Dantelah adalah mela'un hakim Shaker-

dion, yang dikutoki Allah taala atasnya, telah adalah dengun
prentah kuderat iradat Tuhan melakukan kuderatnya, adalah

ia hadlir, hakim mela'un itu, didalam majelis mahjan Raja
itu, ia duduk di sisi sablah kiri Raja,ia duduk diatas krusi.

Maka dilihat olih Wahash Alfalah Raja itu duduk dengan
hening serta manis mukanya, maka Wahash Alfalah pun
mendatangkan sembah, serta ia berkata-kata, "Hei tuanku
Raja yang berbahagia lagi mulia, yang mempunyai bichara

kabajikan, lagi ampunya akal yang kapujian, hei tuanku, ka-

tahuilah olihmuhamba tuanku ini datang handak meminang anak
tuanku, Seti Shameh, yang telah terplihara, dan manikam yang
terharganya, lagi juahir yang terbunyi, ia itu anakmu yang
mulia, dan yang meliputi akal yang semporna, ia itu Seti

Shameh."
Maka berkata Sahib al hikayat : —Maka tetkala didengar

olih hakim mela'un Sakerdion akan kata Wahash Alfalah kapada
Raja Malek al Afrah itu, maka adalah mukanya yang jerneh

menjadi muram, dan yang putih menjadi hitam, dan serta ia

menampar-namparkan pipinya hingga kaluar darah deripada

mulutnya dan deripada hidongnya. Maka berkata Raja Malek
al Afrah, ''Mengapa angkau, hei hakim, angkau perbuatkan
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dirimuyang demikian? Apalah yang telah sudah kadatangnya
atasmu itu?" Maka lalu dijawab hakim kapada Eaja itu,

"Katahuilah olihmu, hei Eaja yang terbahagia, bahwasa inilah

pekerjaan yang kami takut deripadanya, telah jatohlah kami
didalam, sebab kerna apabila berserta tanda yang kaduanya
maka datanglah yang kabinasaan datikarosakan negri Absha."
Maka kata Eaja Malek al Afrah kapada hakim mela'un Saker-

dion. " Sekarang apalah yang kita jawabkan kapada Wahash
Alfalah, kerna ia didalam ampat lima hari ini telah melepas-

kan Seti Shameh deripada tangan marid Makhattap jin, deri-

pada putus asa deripada anak kita : maka anak kita itu

tawanan ia, lagi kalepasan deripada pedangnya." Maka kata

hakim, " Hei Eaja yang berbahagia, angkau katakan bagei

Wahash Alfalah itu, ' Barang prentah anakku itu telah sudah
aku serahkan kapada hakim Sakerdion itu : sekarang pun
angkau menghadaplah kapadanya pinanglah olihmu Seti Sha-

meh itu.' Maka apabila ia menghadap kapadaku meminang
Seti Shameh itu, dapatlah aku jawab katanya itu akan dia."

Pada ketika hakim mela'un Sakerdion berkata-kata pada
Eaja itu, dengan bahasa Absha ia berkata padahal Wahash Al-

falah, maka Wahash Alfalah itu pun tiada mengatahui bahasa
Absha pada masa itu. Maka dengan saketika itu Eaja menoleh
kapada Wahash Alfalah, maka berkata Eaja kapadanya," Ka-
tahui olihmu, hei anakku, bahwasanya segala maksudmu itu

terlaku kapadaku, dan angkau ini terlalu amat mulia pada hati-

ku, dan terlebih hampir bageiku, dan adalah angkau itu kapada-

ku segala kabajikan dan kamuliaan yang datang diatasku; dan
martabat angkau dan anakku Shameh itu terlebih lagi mulia
angkau kapadaku. Akan tetapi derihal Shameh itu, tetkala ia

sudah diperanakkan tujoh hari maka telah sudah aku saksikan

atas diriku dihadapan segala orang besar-besar yang duduk
hadlir didalam hadliratku, bahwasanya jikalau ia hidup dengan
salamatnya, ku pulangkan akan prentah kahwin-mahwinnya
itu kapada hakim Sakerdion. Maka sekarang pun pinanglah

olihmu akan dia deripadanya; dan adalah aku mcnolong akan
dikau, menyertai atasnya pada tiap' pekerjaan yang datang
diatasmu."
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Maka tetkala didengar olih Wahash Alfalah khabar itu

deripada Raja maka handaklah ia bernantikan pekhabaran itu,

maka takutlah ia deripada Shameh memarahinya. Maka lalu

ia berbalik mukanya kapada hakim Sakerdion, katanya, Hei
hakim yang arif lagi bijaksana, aku ini telah datang kapadamu
akan meminang dengan sukaku, dan jangan menolakkan daku
dan memutuskan asaku; angkau sampaikan bajatku, dan
kahwinkan olihmu akan daku dengan anak Eaja Malek al

Afrah, ia itu Seti Shameh." Maka berkata bageinya hakim
mela'un Sakerdion, serta dengan makarnya dan tipunya,
" Betuah-tuah angkau, hei yang pantas diatas kenderan, dan
yang baik budi pekertinya, dan pahlawan didalam masanya,
hei anakku Wahash Alfalah; katahui olihmu bawasanya Seti

Shameh. itu angkau jua akan punya, tiadalah berolih orang

yang lain akan mengambilnya, dan demikian lagi angkau pun
tiadalah bolih kaluar deripadanya, dan tiada ada bageinya

suami yang lain deripada angkau. Akan tetapi, hei anakku
Wahash Alfalah, jikalau angkau handak kahwin dengan dia

tiadalah dapat tiada handaklah ada bageinya mahar atas kadar
martabatnya." Maka jawab Wahash Alfalah bageinya, " Hei
hakim yang arif, pinang olihmu deripadaku maharnya Seti

Shameh itu barang yang angkau kahandak, sopaya bolih aku
hadlirkan dihadapanmu, kerna ia itu chahaya mataku, dan
yang mengkuatkan nyawaku yang adalah didalam tubohku."
Maka lalu berkata hakim itu dengan makar dan tipunya, "Hei
anakku Wahash Alfalah, bahwasauya tiadalah kami minta
deripadamu akan mahar Seti Shameh itu deripada harta benda
amas dan perak ; bahwa sasunggohnya yang kami berka-

handakkan deripadamu itu akan jadi maharnya itu kapala
saorang yang memutuskan di jalan orang yang pergi datang,

ia itu yang bernama.Sadon Zanji, kerna budak itu telah men-
derhaka, lagi m'elaWan dengan kakrasannya atas segala Raja-
raja, dan lagi ia merampas orang yang kaya dan orang yang
miskin : maka adalah sifatnya saperti manusia, dan faalnya

saperti faal shaitan. Dan adalah pula lagi sertanya teman-
temannya bebrapa banyak, yang sapertinya, yang dibawah
prentahnya, dan ia merosakkan negri, lagi khianat atas segala

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 39

orang yang pergi datang, lagi merosakkan segala dusun-dusun.
Maka apabila angkau mengrat akan kapalanya sopaya bolih

santausalah segala manusia deripada kajahatan marika itu,

maka tetkala itu pechahlah khabar itu pada segala isi negri

pada tiap-tiap negri dan dusun, dan tetaplah segala hati deri-

pada kajahatan marika itu." Maka berkata bageinya Wahash
Alfalah, " Hei hakim yang terpuji, yang ampunya paham, lagi

berbudi, dan dimana tempat budak itu yang keji, yang ber-

nama Sadon Zanji ?" Maka berkata bageinya hakim Saker-

dion, yang kena kutuk, " Bahwasanya ia diam dalam suatu

kota yang bernama Kota Seria, dan adalah antaranya dan
antara kami berjalan jauhnya tiga hari. Maka jikalau tiada-

lah angkau membawaakan kapala budak yang bernama Sadon
Zanji itu, maka tiada bageimu kahwin akan Seti Shameh itu,

dan jikalau angkau minum piala kabinasaan sakalipun."

Maka jawab Wahash Alfalah, " Hei hakim yang bijaksana,

aku dengar dan aku menurutlah akan katamu itu saperti ka-

handakmu itu." Kamudian pechahlah segala orang yang di-

dalam majelis Eaja. Kamudian maka Wahash Alfalah pun
bermohonlah lalu pulanglah ka tempatnyapada saketika itu juga.

Dan telah adalah hal budak yang bernama Sadon itu

saperti yang telah disebutkan hakim mela'un akan dia, telah

menderhaka, dan terlebih jahatnya. Akan tetapi ia itu pah-

lawan yang amat kras, lagi gagahnya kanamaan, lagi pantas

bermainkan ia diatas kenderannya, terlalu pantas ; maka ter-

mashorlah namany a, dan braninya, dan pendekarnya kapada
tiap-tiap negri Absha dan Sudan. Dan adalah dibawah
prentahnya budak-budak yang hitam itu banyaknya delapan

puLoh orang ; dan sakaliannya itu pahlawan dengan braninya

belaka.

Dan telah adalah Sadon Zanji itu dan segala perbuatan-

nya angkarnya satelah sudah sampai khabar itu kapada Raja
Saif al Eaad, maka Raja itu menyurohkan melanggar akan dia

itu lima ribu lashkar yang diatas kuda belaka ; tiadalah dapat

melawan Sadon itu, maka dipechahkannya belaka, maka lari-

lah sakalian yang datang itu, lima ribu itu. Kamudian lagi

Raja Saif al Raad menyuroh tambahi lagi lashkar lima ribu,
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menjadi sapuloh ribu; itu pun habis dibunohnya belaka,

pcchah blahlah
;

yang mana tinggal itu babislah lari pergi

mendapatkan Raja Saif al Raad mengadukan khabar hal Sadon
Zanji itu membinasakan isi negri, habislah dibunohnya segala

rayat yang pergi datang itu. Kamudian Raja menyuroh lagi

pergi tiga puloh ribu, pergi melanggar Sadon itu. Maka serta

dilihatnya kadatangan rayat terlalu banyaknya, maka lalu ia

masok kadalam kotanya, lalu ditutopnya pintu kotanya, lalu

ia melawan deri dalam kotanya serta taman-tamannya sa-

kalian. Melainkan tiaclalah dapat naikkan lagi olih lashkar

itu melawan dia itu : maka lalu kembalilah sakalian itu men-
dapatkan Raja marika itu, Saif al Raad, serta mengatakan se-

gala hal ahwalnya, " Kerna kota marika itu terlalu sukarnya,

sebab kota itu diatas kamenchak gunong teramat tingginya,

sukar menaik akan dia akan mendapatkan kapadanya itu :

sebab deripada amat tingginya itulah dinamakan akan dia

Pelat al Seria, artinya Kota Bintang Timor ; dan lagi jalannya

naik akan kota itu jalannya satu kuda jua yang bolih berjalan

naik turun pada kota itu : maka adalah kota bersatu akan
tempatnya serta dengan gunong itu, maka tiadalah sasaorang

yang kuasa merebahkan dia."

Deri kerna itu maka tetaplah hatinya maka tiadalah

dapat dibinasakannya segala Raja-raja yang didalam tanah

Absha ; adalah ia itu saperti api yang tiada terpadam, dan
nyala yang tiada berbunyi. Maka lemahlah segala marika
itu akan dia. Dan adapun kahandak hakim mela'un Sakerdion

yang demikian itu, melainkan didalam hatinya mahu mem-
binasakan Wahash Alfalah jua.

Dan kembalilah kami mengulangi cheritra khabar yang
dahulu itu. Adapun Wahash Alfalah tetkala sudah ia kembali
deripada menghadap Raja, dan telah redlahlah ia saperti yang
dipinta olih hakim Sakerdion itu akan mahar Seti Shameh
anak Raja Malek al Af rah, akan kapala Sadon Zanji itu, di-

hadapan majelis dan mahjan yang besar-besar itu. Maka
pada malam itu ia duduk dengan istirahatnya, maka tiba-tiba

datanglah Seti Shameh serta ia membri salam dengan hormat
kapada Wahash Alfalah, katanya, " Hei tuanku, tanggongan
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apalah yang angkau tanggongi, dan akuan apalah yang angkau
akui diatas dirimu ? Tiada berkahandak dengan dia yang denii-

kian itu olih mela'un hakim itu, melainkan ia berkahandak
membinasakan dikau. Dan handak mengluarkan aku dengan
dikau deri negri ini, dan pergilah kita menchari kahiclopan kita

kadua ini dibawab prentah Raja yang lain hingga kita mati
dalam negri tempat orang." Maka berkata Wabash Alfalah,
" Hei Seti Shatneb, babwasanya tiada aku mengambil akan
dikau dengan kjahatan, dan aku mengambil akan dikau dengan
nikah." Maka tetkala didengar olih Seti Shameb akan kata-

kata Wahash Alfalah maka lalu marahlah ia, marah yangamat
sangat, dan sesaklah pikirannya, maka susab besarlah per-

chintaannya ; maka ditinggalkannya, lalu Seti Shameb pun
pergilah ka tempatnya. Maka tetkala Seti Shameh kembali
deripada Wabash Alfalah maka Seti Shameb itu saperti duduk
diatas barah api. Demikian lagi WT

ahash Alfalah.

Maka kapada malam itu jua Wahash Alfalah bangun lalu

dipakainya pakaian peprangan alatnya; maka ia naik kaatas

kudanya lalu berjalanlah pada malam ketika kelam itu jua,

maka ia berjalan sampai pagi hari, maka lalu sampai kapada
suatu tempat, adalah padang itu, adalah banyak pobon kayu-
kayuan. Maka tiba-tiba terlihat deripada padang itu sasa-

orang diatas kudanya dengan pakaian peprangan. Maka ia

datang menuju, saperti peluru yang dras datangnya, kapada
Wahash Alfalah. Maka tetkala hampir maka ia bertampik.

Maka dilihat Wahash Alfalah akan kadatangannya orang itu,

maka lalu disongsongnya : maka serta sampai, maka lalu ber-

tetakkan dan bertikamkan dengan sinjatanya masing-masing
kaduanya itu deripada pagi-pagi datang tengab hari, tiadalah

beralah-alahan hulubalang kaduanya itu, sama gagahnya.
Maka berkata Wahash Alfalah dalam hatinya, " Sunggohnya
terlalu bijaksana lalu pantas saorang-orang ini, meiawan ia

kapadaku deripada pagi-pagi hingga tengah hari." Kamudian
maka Wahash Alfalah pun takut akan lamaan dan panjangan
antaranya dan antara orang itu, berpusing-pusinglab ditengah

medan ; maka ia bertampik dengan amat sangat, maka hilang-

lah orang itu akal budi bicharanya, maka ditikamnya dengan
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blakang tombaknya olih Wabash Alfalah,raaka jatoh deri atas

kudanya gugor ka bumi. Kamudian maka dichelapaki, dan
dichabutnya khanjarnya. Maka berkata orang itu kapadanya,

"Tahani olihmu deripadaku, hei pahlawan zemannya, dan yang
pantas diatas kenderannya, jangan angkau bunoh akan daku,

neschaya menyesal angkau, tiada kiranya membri menafaat

sesalma itu." Kamudian maka dinyatalah olih Wahash Alfalah

deripada suara itu perampuan, dan ajaibnya deripada kata-

katanya, ajaib yang amat sangat. Maka berkata bageinya

Wahash Alfalah, " Hei orang yang bijak, lagi pantas kenderan-

nya, apa sesalku jika aku membunoh akan dikau, dan apa

sebabnya?" Maka tetkala itu membukakan orang itu akan
tudong mukanya, maka nyatalah mukanya saperti bulan yang
pernama dibawah awan yang nepis ; serta katanya, " Akulah
kakasihmu, dan buah hatimu, dan chahaya matamu, aku
Shameh, anak Eaja Malek al Afrah." Maka berkata Wahash
Alfalah, " Kerna apa Seti perbuat yang demikian ini '?" Maka
berkata ia,

" Kerna aku handak menchoba pendekarmu, dan
branimu. Maka aku dapatkan dikau dibawa kenderan yang
pantas, yang tiada lawan bageinya. Akan tetapi demi hayat

tuanku membawa hamba sertamu bersama-sama." Maka
berkata Wahash Alfahlah. " Hei Seti Shameh, yang demikian

itu tiadalah sakali jika hamba mati sakalipun ; kerna neschaya

dikata orang jikalau tiada Seti Shameh tiadalah kuasa aku
atas Sadon Zanji dan atas teman-temannya." Maka berkata

Shameh, " Tiadalah angkau mahu membawaaku sertamu, hei

tuanku?" Maka jawab Wahash Alfalah, " Hei Seti Shameh,
ininta minta maafiah ; demi hayat Seti yang mulia pada hati

hamba, yang demikian itu tiadalah hamba perbuat." Maka
tetkala itu jua Seti Shameh mengangkat kapalanya ka langit,

maka berkata ia,
" Hei Tuhanku yang mengangkatkan langit

tiada bertiang, dan meratakan bumi diatas ayer," —maka
ia berkata, " Tuhanku masokkan Wahash Alfalah didalam
kasakitan yang amat sangat, yang tiadalah ia akan mele-

paskan dia deripada kasakitan itu melainkan hambamu."
Kamudian maka lalu Seti Shameh meninggalkan Wahash
Alfalah itu, lalu ia berjalan kembali ka tempatnya.
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Maka Wahash Alfalah pun pada waktu itu jua menintas
menuju mendapatkan Kota Pelat al Seria, yang adalah Sadon
Zanji didalamnya. Maka dua hari lamanya ia berjalan, dan
kapada hari yang katiga maka tampaklah kota deri jauh.

Maka pada sahari-hari itu jua ia berjalan, maka iapun sampai-

lah kapada suatu kota diatas bukit itu, maka didapatinya

pintu kota itu tertutop, maka berdirilah ia terchengang-che-

ngaDg diluar pintu itu. Didalam hal yang deroikian itu, maka
tiba-tiba ia menengar bunyi kaki orang naik kaatas bukit itu,

lagi mendengar bunyi orang berkata. Maka bersembunyilah
Wahash Alfalah, kapada suatu tempat yang kelam ia ber-

lindong : maka waktu itu hari pun malamlah . Didalam pada itu

maka segala orang yang datang itu sakaliannya berkuda ; maka
ia pun naiklah sampai kapada pintu kota itu. Adalah banyak-

nya orang yang datang itu dua puloh orang budak yang
hitam : telah sudahlah dapat merampas suatu kafilah, dan
orang kafilah itu sudahlah di ikatnya, serta dibawanya orang
kafilah serta dengan hartanya. Pada tetkala sampailah
orang itu kapada tempat yang ia berlindong itu, maka Wahash
Alfalah pun masoklah menyamar didalam kaum itu bersama-
sama kadaiam kota itu. Maka segala orang itu meletakkan-

nya segala ram pasan itu ka tanah, dan segala orang itu pun
yang diikatnya pada tempatnya itu. Maka teman-teman itu

lalu naiklah mendapatkan kapada Eajanya. Maka Wahash
Alfalah adalah berlindong kapada satu tempat akan melihat

hal teman-teman itu kamana perginya, dan derimana tempat
turunnya ; maka tiada juga segala marika- itu turun : maka
Wahash Alfalah pikir didalam hatinya, " Jikalau tiadalah

orang itu turun melainkan aku naiklah mendapatkan orang
itu." Maka Wahash Alfalah pun naiklah diatas anak-tangga
yang pertama deripada tangga mahligi yang ada didalamnya
Sadon Zanji itu. Maka lalu dinaikinya anakrtangga yang
kadua itu. Tetkala ia meletakkan kakinya kapada anak-

tangga itu yang katiga, maka tiba-tibalah tangga itu telah

turun deri bawah ; maka ia handak mer.arikkarinya serta

handak melepaskan kakiqya deripada anak-tangga itu, tiadalah

berdaya lagi, dan turunlah ia kapada tangga yang pertapakan-
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nya itu. Tiba-tiba maka terbitlah dua bilah kbanjar akan

menikam akan dia deripada kadua pihak deri kanan dan deri

kiri, menikam kapada kadua lambangan ari-arinya ; maka
berasalah sakitnya saperti akan mati rasanya. Maka adalah

pelobang dibawah tangga itu, didalamnya bebrapa binatang

yang bisa-bisa saperti ular dan kala didalamnya. Adalah

tutop pelobang itu deripada batu rakham hitam dan putih
;

dan barang siapa memijak diatas rakham yang putih salamat-

lahia; dan jikalau terpijak kapada atas rakham yang hitam

itu dapatlah ia kabinasaan yang tersebut itu. Maka adalah

segala hikmat itu diperbuatnya Saclon Zanji itu kerna takut-

nya ia deripada segala setrunya ; lagi barang siapa yang jatoh

kadalam pelobang itu neschaya mati pada pagi, didapatlah ia

kabinasaan orang itu didalam seksanya yang tiadalah dapat

melepaskan dirinya.

Deri hal Wahash Alfalah, adalah, terantara khanjar itu

akan mahu menikam akan dia ; dan yakin ia akan dirinya itu

akan kabinasaan, maka ia bergantong kapada tembok kadua
blah tangannya kanan dan kiri sama tengah tangga itu, ia

mengingatkan dirinya deripada jangan menikam khanjar itu

akan dia. Maka tetkala itu tiadalah ia kuasa naik, dan apa-

kala berkahandak ia naik, turun ia kabawah hingga sampailah
kabatang lehernya khanjar itu. Maka tetkala itu Wahash
Alfalah pun mengadukan halnya itu dan kasakitann^a itu

bagei Tuhan yang mengatahui batin dan tlahirnya,
15

sampailah
berchuchuran ayer matanya, dan lagi bertambah-tambahlah
ia merendahkan dirinya dengan adu-aduannya, lagi ia me-
nyesallah dirinya, dan yakinlah ia akan matinya, dan putus-
lah ia deripada hidupnya. Maka telah sabarlah ia bagei
hukum kadlaan kuderat iradat.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalah Wahash Alfalah, didalam antara ia didalam ka-
sakitkanya itu, maka tiba-tiba dat'anglah sasaorang orang
deri dalam kota jua, hingga sampailah orang itu kapada
Wahash Alfalah, maka katanya, " Salamatlah bageimu, hei
pahlawan pada zemannya, dan brani deripada yang brani, dan
lagi yang pantas deripada segala yang pantas diatas ken-
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deran !
" Maka orang ifcu lalu mendapatkan kapada Wahash

Alfalah dan lalu dichabutkan segala khanjar deri ari-arinya,

dan lagi dichabutkan deripada lobang, tempat kabinasaan itu,

maka didudukan dihadapan tangga itu, pada tempat yang di-

ator : maka Wahash Alfalah pun pengsanlah brapa saat lama-
nya. Kamudian maka ia pun sedarlah deripada pengsannya
itu ; lalu clipreksalah olih Wahash Alfalah kapada orang itu

;

" Siapa angkau ini ?" serta ia ingat didalam hatinya, " Han-
daklah ku balas kahaktian orang ini." Lalu di-amat-amati-

nya, maka dilihatnya kakasihnya jua, Seti Shameh, anak
Eaja Malek al Afrab. Maka terlalu sukanya dengan kapuka-
an yang amat sangat ; maka lalu ia berkata, " Demi Allah

Tub an yang maha mulia lagi yang amat besar, tiadalah ada
sahabat melainkan sahabat yang serta pada waktu kasakitan-

nya, yang mahu serta bersama-sama membuang nyawa kerna

sahabatnya ; yang telah berkata-kata, ' Dibalas Allah taala

segala kasakitan itu melainkan dengan kabajikan ;' saperti

adanya menyuroh melepaskan daku deripada kasakitan. Dan
tiadalah aku memuji sebab berahi akan dikau, akan tetapi

telah ku katahuilah dengan -dia itu setruku dengan sahabatku."

Maka berkata Sahib al hikayat : —Kamudian maka ada-

lah Wahash Alfalah berkata-kata kapada kakasihnya itu,

" Hei Seti Shameh, telah sudahlah terima Allah taala akan
doamu, dan sampailah sudah hajatmu, dan maksudmu, lagi

angkau khabarkanlah betapa hal angkau masok kamari ini."

Maka jawab olih Seti Shameh, " Katahuilah olihmu, hei pah-

lawan pada zemanmu, bahwasanya pada tetkala angkau ber-

cherai deripada tempat padang itu, dan tempat kita berpalu-

paluan itu, dan berchoba-chobaan itu, dan lagi aku menilek
akan tempatmu berjalan, dan mengambil akan khabaranmu,
kerna aku menakuti deri atasmu, takut yang amat besar.

Lagi aku mendapat akan marika yang dua puloh diatas kuda-
nya itu, telab ia merampas kafilah itu, lalu aku menyamar
kadalam kaum marika itu, maka sampailah aku kapada muka
pintu kota ini. Maka ku lihat angkau adalah di muka pintu

itu, maka aku pun melindongkan deripadamu. Maka tetkala

marika itu membuka pintu kota dan masoklah segala marika
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itu, maka angkau pun masoklah, dan diblakangmu aku pun
masoklah kadalam kota itu ; maka aku pun bernaiklah pada

suatu tempat, akan aku melihatkan apa yang angkau akan

perbuat. Maka tiba-tiba aku lihatkan angkau sudah jatoh

pada lobang itu, maka aku segra datang melepaskan dikau :

telah terima Allah taala doaku dan pengaduanku. Maka
sekarang pun janganlah tuanku membantai segala perkataanku

dan pengajaranku."

Maka berkata Sahib al hikayat : —Maka tetkala Wahash
Alfalah mendengar kata-kata Seti Shameh yang demikian itu

maka hilanglah segala kadukaannya, tampaklah kasukaannya
tersinyum-sinyum. Maka kamudian pula berkata Wahash
Alfalah kapaba Seti Shameh, " Betapa bichara kita pada seka-

rang ini, kita mahu naik pada tangga ini dan mahu masok ka-

dalam tempat ini ? " Maka jawab olih Seti Shameh, "Dan
janganlah angkau naik pada tangga itusabehim angkau chobalah,

menjabat akan dia pada satu-satu anak-tangga itu; choba
angkau tekankan dengan hulu pedangmu itu." Maka tetkala

sudalah didengar kata Seti Shameh itu, maka lalu pergilah

Wahash Alfalah mendapatkan pada tangga itu, maka lalu di-

balikkannya kapala pedangnya itu kabawah, lalu diletakkannya

hulu pedang itu pada anak-tangga itu, jikalau tiada membri,
maka lalu ia naiklah kapada segala anak-tangga itu sakaliannya,

sampailah ia diatas kasudah-sudahan sakali, maka ditekankan-

nya dengan hulu pedangnya itu. Tiba-tiba maka dilihatnya

segala anak-tangga itu dengan alamatnya itu pun bergoyang-
goyang. Tetkala itu berkata Seti Shameh kapada Wahash
Alfalah, " Hei tuanku, berpahutlah tangan tuanku kapada tem-
bok itu, pada kiri kanan itu, tuanku, berpahutlah tangan tuan-
ku berlumpatlah kapada halaman pintu itu

;
jikalau tuanku pi-

jak pada anak-tangga yang diatas itu neschaya angkau matilah
tiada satahu saorang pun akan kamatianmu, kerna tempat lo-

bang itu akan membinasakan ; lagi adalah didalamnya itu hik-

mat cbentrah diatasnya dan dibawahnya." Angkau dengarlah
saperti kataku sopaya bolih angkau mendapat salamat." Maka
tetkala didengar olih Wahash Alfalah kata Seti Shameh itu

sukalah hatinya ; kamudian maka Wahash Alfalah perbuatlah
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saperti pengajaran Seti Shameh itu, maka lalu masoklah
Wahash Alfalah kadalam halamannya itu. Maka kamudian
Seti Shameh pun melumpat lalu masoklah kadalam tempat
Wahash Alfalah berhenti itu ; bersama-samalahkaduanyapada
tempat itu. Maka dilihat orang yang berduaitu adalah jenang

pintu mahligi itu batu rakham putih, gilang gemilang chahaya-
nya saperti api ; dan daun pintunya dua keping, sakeping

adalah tertutop, dan satu keping terbuka ; maka tampaklah
chahaya apinya deri jauh sakira-kira saratus depa jauhnya.

Maka didekatinya pintu itu olih Wahash Alfalah ia menghintai
kadalam rumah : maka adalah dilihatnya adalah suatu majelis,

banyak budak-budak oraDg hitam duduk. Pada sama tengah
majelis itu adalah suatu geta, diatasgeta adalah saorang duduk;
tingginya besarnya orang itu, adalah orang itu tinggi duduknya
adalah ampathasta; dan lebar mukanya saperti pinggan hidang-

an dan kadua matanya saperti api bernyala-nyala, dan bibirnya

saperti bibir onta, dan hidongnya saperti kapala gajah, dan
telinganya saperti telinga gajah, dan dadanya dua hasta.

Maka berkata sahib al hikayat: —Maka pada ketika itu ia

mengangkatkan kapalanya serta ia bersru-sru saperti guntor,

maka ia bertanyalah kapada orang dibawah itu, " Apa kamu
buat diatas orang yang kena rampas itu? " Maka jawab olih

segala orang itu, "Peughuhi kami, adalah kami tinggalkan orang
yang kena tangkap itu pada pangkat kota kita yang dibawah."
Lalu berkata ia kapada segala marika itu,

'" Barangkali aku
takut terlepas deripada ikatannya orang itu; jikalau saorang
tedepas ia bolih melepaskan kawan-kawannya; jikalau terlepas

sakalian orang itu nanti ia merosakkan tangga kita itu, lagi

akan binasalah orang itu jatoh kapada pelobang kabawah itu.

Maka handaklah saorang deripada kamu turun pergi melihat
hal khabar orang itu, tertawan itu." Maka bangunlah saorang
deripada marika itu, lalu ia mengambil pedangnya, lalu ia

kaluar deripada pintu yang berpegang kapada tembok itu, tangga
hikmat. Maka tiba-tiba dengan saketika itu jua datang Wahash
Alfalah memanggal kapala budak itu, maka panggallah dua.

Maka Sadon Zanji menanti, lamalah tiada datang budak itu

berbalik membri khabar : maka disurohnya saorang lagi budak
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pergi melihat kawannya ; itu pun dipanggal clua kapalanya olih

Wahash Alfalah. Dan brapa lamanya tiada datang budah yang
berdua itu: maka Sadon Zanji morkalah. Kamudian lagi

ampat orang budak itu serta mengambil pedangnya, ia kaluar

mendapatkan tangga hikmat itu. Maka lalu datang Wahash
Alfalah dipanggalnya leher orang yang ampat itu, lalu mati.

Maka Wahash Alfalah ada lagi menanti diluar pintu itu,

menantikan barang yang kaluar deripada pintu itu : maka
Sadon menantikan segala orang yang kaluar itu sakalian, tiada-

lah juga sasaorang datang membawakhabar. Maka lagi Sadon
Zanji berkata, " Bangunlah kamu sakalian pergi melihat hal

khabar sudaraku, apalah yang kadatangan diatas-nya segala

marika itu." Maka lalu bangunlah sakalian marika itu kaluar

dengan sinjatanya masing-masing, kaluar pada pintu itu.

Maka kaluarlah saorang dahulu mengambil khabar, maka di-

panggal olih Wahash Alfalah batang lehernya, maka Seti

Shameh mengambil bangkai itu champakkan kapada kawannya.
Maka bebrapa kawannya pergi tiada balik, dan tiada mendapat
khabar itu. Maka lalu marahlah Sadon Zanji, serta bangun-
lah ia mengambil sinjatanya, lalu ia berjalan kaluar, maka
segala kawannya adalah, ada yang mengikut pada blakang, ada
yang dihadapannya membawa lilin yang berpasang berjalan

kaluar pintu itu

Maka berkata Wahash Alfalah bagei Shameh, " Sekarang
ini tiadalah lagi kita bolih berlindong, melainkan marilah kita

kaluar." Maka berkata Seti Shameh, " Hei kakasihku dan
chahaya mata ku, aku menakuti diatasmu." Maka jawab
Wahash Alfalah, " Janganlah angkau takut." Kamudian ma-
ka Wahash Alfalah kaluar deripada berlindong itu, kaluar ka
halaman itu : maka tiba-tiba Sadon Zanji pun sampailah ka
halamannya itu. Maka tetkala dilihat olih Sadon Zanji akan
adalah Wahash Alfalah terdiri di halamannya itu, serta adalah
pedang pada tangannya yang berchabut, dan lagi adalah bang-
kai segala teman-temannya itu terhantar dihadapannya ; maka
tetkala Sadon melihat hal yang demikian itu, maka Sadon pun
terdirilah pada tempat itu, maka lalu ia berkata kapada segala
teman-temannya yang dihadapannya menyuroh melihat hal

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF.AL-YEZAN. , 49

yang demikian, siapa orang yang terdiri itu : maka teman-
temannya lalu kahadapan memereksa. Maka segala marika
itu terchenganglah, adalah dilihatnya saorang-orang berdiri

saperti harimau yang mahu menerkam rupanya, dan matanya
pun saperti api yang bernyaia-nyala. Maka berkata segala

temannya yang diblakangnya, "Mengapa angkau berhenti ini?"

Maka jawab kawannya itu, " Aku takut deripada orang pem-
buru yang memburui segala kawan-kawan kami inilah; adalah

ia berdiri saperti harimau yang mahu menerkam rupanya."
Maka mengundurlah teman-temannya itu deri hadapan
Wahash Alfalah. Maka berkata Sadon Zanji bagei segala

marika itu, " Hei chilaka anak zina, mengapa maka kamu sa-

kalian ini takut? dan apa yang kamu takutkan itu ? " Maka
pergilah berjalan Sadon Zanji mendapatkan dia itu, maka di-

dapatinya adalah Wahash Alfalah terdiri saperti harimau
menerkam. Maka lalu berkata Sadon Zanji, " Hei pahlawan,
apa kahandakmu kamari ini ? " Maka jawab Wahash Alfalah,
" Bagei aku kahandak, handak berbunoh dengan dikau." Maka
berkata Sidon, " Dimana tempat angkau mahu berbunoh-
bunohan akan daku? " Maka berkata Wahash Alfalah, "Di-
mana tempat yang kamu suka, disitulah baik kita bermain-main
sinjata kita." Maka berkata Sadon Zanji bagei Wahash
Alfalah, "Marilah kita masok kadalam rumah pada tempat
halamanku, pada tempat yang lapang." Maka lalu masoklah
kaduanya marika itu. Maka Sadon Zanji pun mengambil
chamernya, maka berkata ia kapada Wahash Alfalah, " Mari-

lah dekat angkau." Maka mendekatilah kadua pahlawan itu
;

maka adalah saperti bukit kaduanya itu beradu, dan saperti

ombak yang berpalu-palulah kaduanya pahlawan memainkan
sinjata; dan terchenganglah segala marika yang melihat hal

itu, lagi gementarlah segala tulang sindi. Maka adalah kadua-

nya marika itu bermalu-maluan dan bertikam-tikaman, didalam
pada itu maka Seti Shameh menakuti akan bersudah-sudahan,

ia menakuti diatas Wahash Alfalah : maka lalu Seti Shameh
melontar khanjarnya yang ada pada tangannya itu kapada
Sadon Zanji, maka kena palu pada tangan Sadon, maka putus-

lah satengah deripada urat tangan Sadon deripada dras datang-
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nya khanjar Sefci Shameh itu: maka terchampaklah pedang
deripada tangan Sadon itu, Tetkalah itu Wahash Alfalah pun
tengah dras datang palunya itu diatas Sadon ; maka dilihat

Wahash Alfalah telah sudahlah terchampak pedang deripada

tangan Sadon itu, maka Wahash Alfalah lalu berhenti, tiadalah

dilalukannya diatas Sadon itu. Maka Wahash Alfalah pun
menoleh ka blakangnya maka dilihatnya Seti Shameh, maka
berkata Wahash Alfalah, " Chilaka bageimu, apalah yang telah

datang diatas kamu maka angkau perbuatyang demikian ini?"

Maka berkata Wahash Alfalah kapada Sadon Zanji, " Ambil
olihmu akan pedangmu, hei pahlawan yang kanamaan pada
segala kaum Absha dan Sudan, marilah awangku, berlawan
akan daku, sopaya janganlah angkau berkata aku melawan
kamu dengan tipuku." Maka jawab Sadon kapada Wahash
Alfalah, " Sabarlah dahulu, hei pahlawan orang muda yang
bangsawan, tetkala tadi adalah kamu berkata-kata, mendengar
angkau berkata-kata dengan saorang ; dan diblakang kamu itu

siapa orang itu?" Maka jawab Wahash Alfalah, "Kami
berkata-kata dengan Seti Shameh, anak Kaja Malek al Afrah."

Maka lalu berkata Sadon kapada Wahash Alfalah ,

" Adalah
Seti Shamah itu serta kamu ?" Maka jawab Wahash Alfalah,

"Ada." Maka lalu dipreksakannya kapada Wahash Alfalah,
' Hei pahlawan, apalah kahandakmu datang yang demikian

ini?" Maka dichertrakanlah olih Wahash Alfalah saperti

kahandak wezir mela'un Sakerdion, ia pinta kapala Sadon
Zanji akan menjadi maharan kahwin Seti Shameh. Kamu-
dian maka berkata Sadon kapada Wahash Alfalah, " Sru olih-

mu akan dia masok kamari sopaya aku melihat akan dia, ada-

kah patut dan layak ia menerima mahar kapalaku atau tiada."

Maka disru olih Wahash Alfalah, " Hei Seti Shameh, masok-
lah kamu kamari ini." Maka lalu masoklah Seti Shameh itu,

masok dengan pantasnya kahadapan marika kaduanya itu.

Maka berkata Sadon, " Hei Seti Shameh, angkau itu menjadi
kasukaan apa kapada bapamu derihal donianya sahingga ia

meminta kapalaku menjadi maharmu, tiadalah ia mendapat yang
lain ?" Maka jawab olih Seti Shameh itu, " Atas kedar nafsu-
nya dan kahandaknya." Maka berkata Wahash Alfalah,
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" Tinggalkanlah olihmu segala kata-kata ini sakalian ; bagei

khabar segala anak perampuan jua ; maka ambillah pedangmu
diatas bumi ifcu, marilah kita be rm am-main berpalukan sinjata

kami ifcu." Maka berkata Sadon, " Hei Wahasb Alfalah, demi
tuan Zuhal pada kafcinggiannya, tiada dibenarku dengan dikau

berbunoh-bunohan bertetak-tetakkan ; bahwa telah jadilah

berbunoh-bunohan dengan dikau itu haramlah diatasku, deri

kerna angkau membilang ataska, lalu angkau maafkan serta

angkau ampuni akan daku itu." Kamudian maka Sadon me-
nyelangkan tangannya ka blakang, maka berkata ia kapada
Wahash Alfalah, " Ambillah kapala aku dengan pedangmu itu."

Maka berkata bageinya Wahash Alfalah, " Hei sudaraku, bah-

wasanya aku takut jikalau aku bunoh akan dikau padtt hal

angkau duduk, kamudian nanti datanglah teman-teman kamu
minta tentutilah bela akan daku berbunohan, kerna aku tiada-

lah hajat akan membunoh segala marik'a itu,.lagi tiadalah

hajatku menchuchorkan darah pada segala marika itu. Akan
angkau, turunlah sertaku kabawah kota." Maka bangunlah
Sadon lalu turunlah ia kabawah kota itu, maka ia duduk ber-

timpah lutufc ; kamudian berkata Sadon kapada Wahash Al-

falah, "Hei pahlawan pada zemannya, ambillah olihmu kapala

aku, bawa pergi dengan salamat sajahtra dan kasihkan. Bah-
wasanya kota ini dan segala harta benda, dan segala orang ini

sakaliannya menjadi mileklah bageimu. Lalu berkata Wahash
Alfalah, "Hei sudaraku, jika benar kata-katamu itu, marilah

angkau serta aku ini." Maka tetkala itu menyurohlah Sadon
kapada segala teman-temannya membuka pintu kota itu, maka
lalu Sadon dan Wahash x\lfalah kaluar deri dalam kota itu.

Maka kata Sadon kapada segala teman-temannya, " Jaganlah
sasaorang pun kaluar." Maka Sadon menarikkan pintu itu

deri luar, dikunchikannya. Maka tetkala 'dilihat olih segala

teman-temannya hal yang demikian itu, maka naiklah segala

teman-temannya diatas bangun-bangunan kota itu serta

tangis-tangisan diatas Sadon.
Kamudian maka Sadon pun dudoklah bertimpah serta

dibalikkannya kadua tangannya ka blakang. Kamudian berkata

Seti Shameh kapada Wahash Alfalah, " Hei tuanku, keratlab
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olihmu leher Sadon, bahwa segra kita pergi deripada tempat
ini, hal kita, perjalanan kita." Maka lalu berkata Wahash
Alfalah bageinya, " Perampuan yang tiada mempunyai akal,

adalah patut saperti pahlawan yang demikian itu kita bunoh
akan dia?" Kamudian maka Wahash Alfalah menchampak-
kan pedang deripada tangannya, maka segra ia mendapatkan
kapada Sadon Zanji, maka berkata Wahash Alfalah bageinya,

"Hei pahlawan yang brani, sapatutlah angkau mendapat
salamat saj antra." Maka lalu bagunlah Sadon deripada

tempatnya itu, saolah-olah harimau terlepas deripada pen-

jara rupanya ; maka lalu ia memegang tangan Wahash
Alfalah ia membawapergi ka pintu kota : maka ia membuka
pintu kota itu, maka ia membawamasok kadalam kotanya itu

duduk bersama-sama kapada tempat yang mulia-mulia. Maka
berkata Sadon kapada Wahash Alfalah, " Hei tuanku, ambil
olihmu akan daku dengan hayatku, dengan ikatanku

;

kalau tiadalah marika itu perchaya dan redla akan daku yang
demikian, angkau keratlah kapalaku, serahkan kapada marika
itu akan menjadi mahar Seti Shameh, sopaya bolih segra

angkau kahwin dengan kasukaanmu. Dan lagi aku kuasa akan
mengambil Seti Shameh kamudian deripada aku membunoh
akan bapanya, lagi akan membunoh akan hakim mela'un
Sakerdion, lagi akan membunoh akan segala jumaatnya dengan
kakrasanku ; akan tetapi tiadalah menjadi kasukaran pad aku
deripada marika itu hanyalah kerna Seti Shameh, sopaya
janganlah menjadi perchintaan diatas bapanya." Kamudian
Sadon Zanji menyuroh melepaskan orang yang tertawan itu :

maka dilepaskan segala orang itu, maka ia sakalian pergilah

dengan kasukaanya, serta marika itu berkata akan Wahash
Alfalah dengan panjang umornya, serta mendapat martabat
yang tinggi, kerna ia sebab menjadi kalepasan segala marika itu.

Kamudian maka berkata Sadon kapada segala teman-
temannya, " Mehadlirkanlah kenderanku dengan segala ka-

halatannya." Maka segralah dihadlirkan kapada saat itu jua;
maka lalu Wahash Alfalah serta Sadon Zanji berjalan menuju
ka negri Eaja Malek al Afrah, maka berjalan itu dengan ka-

sukaannya, lalu bersenda-senda, bergurau-gurau, dengan be-
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brapa perniainannya pada jalan itu. Itulah kaadaannya hal

marika itu.

Kamudian maka tersebtitlah deripada hal Eaja Malek al

Afrah dengan mantrinya mela'un Sakerdion. Maka sud'ahlah

Wahash Alfalah pergi mendapatkan kapada Sadon mengambil
kapalanya akan menjadi mahar Seti Shameh, maka adalah hal

marika itu tiap-tiap hari kaluarlah diluar negri itu serta segala

orang besar-besar pergi bermain-main deripada pagi hari,

sampai kapada waktu tlohor ia sakalian kembali kapada tem-

patnya masing-masing ;
pergi ia sampai mengambil khabarnya

Wahash Alfalah. Maka adalah kapada suatu hari segala

marika itu saperti adatnya sahari-hari jua, maka berkata Eaja
kapada wezirnya Sakerdion, "Ada-kah angkau mendapat kha-

barnya Wahash Alfalah dengan Sadon '.

) " Maka jawablah

olih wezirnya Sakerdion itu, '^Hei Malek al Afrah, bahwasanya
sudahlah Sadon itu membunoh WT

ahash Alfalah ; bebrapa

lamanya Wahash Alfalah sudalah mati." Maka adalah mai'ika

itu berchetra-chetra tiba-tiba marika itu adalah melihat dabu
terbang ka udara ; kamudian maka tranglah, maka tampaklah
saorang besarpanjang terlebih- besar deripada segala manusia,

bebrapa hasta lebihnya. Maka telah dilihat olih Raja Malek
al Afrah akan dia, maka berkata Raja kapada hakim mela'un

Sakerdion, " Hei hakim, tileklah olihmu kapada sahabatmu
dan taulanmu telah datanglah ia." Maka berkata hakim ka-

pada Raja, " Hei tuanku, apa ia itu ?" Maka berkata Raja
kapada hakim, " Telah datanglah Sadon Zanji kapada kami,

dan sunggoh hatiku bahwasanya telah ditangkap olih Sadon
akan Wahash Alfalah serta dihukumnya dengan seksanya, dan
ditanyai akan dia, ' Siapa yang menyuroh datang angkau ini

kapada aku?' maka berkatalah Wahash Alfalah 'Raja Malek
ai Afrah yang menyuroh kami ini kamari ini.'

"

Kamudian maka Raja Malek al x\frah pun memusingkan
kang kudanya larilah masok kadalam kotanya negrinya. Maka
hakim mela'un Sakerdion dengan segala orang besar-besar dan
rayat sakalian pun melarikan kudanya masing-masing masok
kadalam negri, serta ia meiiutopkan pintu kotanya. Maka
masing-masing naiklah bertunggu diatas bangun-ban^unan
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kotanya : maka adalah hal marika itu dengan takutnya gen-

tarnya.

Maka tiba-tiba datanglah Sadon Zanji dengan segala

teman-temannya, serta dengan Wahash Alfalah, dengan ber-

jalan-jalan hingga sampailah ka tepi kota, maka didapatinya

pintu kota tertutop. Maka berhentilah segala marika itu

diluar pintu kota itu; demikianlah ada hal marika itu.

Kamudian ada pun derihal Seti Shameh anak Eaja Malek
al Afrah, tetkala hampir ka negrinya itu maka bercherailah ia

deripada segala marika itu, pergilah ia saorang dirinya dahulu
masok kadalam negrinya, dengan tiada sasaorang tahu dan
menegorkan dia.

Maka tetkala dilihat olih Eaja Malek al Afrah kapada
Wahash Alfalah, dengan Sadon Zanji, dengan Fegala teman-
temannya adalah ducluk dibawah kota itu, maka dilihat olihnya

Wahash Alfalah duduk di kanan Sadon serta berkhabar-khabar

dengan tertawa-tawa, bersenda-senda guraunya, maka Eaja
Malek al Afrah pun terlalu ajaib, sabesar-besar ajaib. Maka
berkata Eaja kapada segala kaumnya, " Bukakan pintu

kota itu meodapatkan bageinya kamu Wahash Alfalah dengan
Sadon Zanji. dengan segala teman-temannya, dan masokkanlah
segala marika itu kadalam negri kita." Maka segralah segala

marika itu pergi membukakan pintu kota itu, menyilamkan
masok Wahash Alfalah dengan Sadon Zanji dan segala teman-
temannya kadalam negri itu. Maka lalu masoklah Wahash
Alfalah dengan Sadon Zanji, deri blakangnya satu saf segala

teman-temannya sakalian habislah masok kadalam kota itu.

Maka tetkala didengar olih segala orang isi negri itu maka
habislah kaluar segala laki-laki dan perampuan dan kanak-
kanak pergi melihat Wahash Alfalah dengan Sadon Zanji

dengan teman-temannya itu sakalian: lagi tenalu ajaib ia

sakalian melihat akan Sadon Zanji itu dengan besar dan pan-
jangnya, dengan mashor namanya kapada tiap-tiap negri

Absha : maka itulah ajibat segala marika didalam negri itu

melihat hal Wahash Alfalah membawaSadon Zapji itu dengan
bidopnya. Maka tetkala Sadon berjalan itu maka Sadon
melihat dengan heirannya, melihat orang terlalu banyak ber-
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asak-asak akan melihatnya itu. Maka bebrapa antaranya
sampailah Wahash Alfalah dengan Sadon Zanji dan temannya
sakalian naik ka istana Kaja Malek al Afrah.

Maka Eaja pun membri bebrapa hormat tatlimnya, dan
Kaja Malek al Afrah pun menyuroh dudok kapada Wahash
Alfalah, katanya, " Hei anakku Wahash Alfalah, dudoklah."

Dan kapada Sadon Zanji pun Eaja menyuroh dudok diatas

krusi, kata Eaja, "Heimahkdum Sadon, dudoklah kamu diatas

krusi itu." Maka jawab Sadon, " Hei Eaja, tiada kami dudok;
telah angkau menyurohkan membunoh kapada aku, kerna ang-

kau itu telah sesaklah doniamu diistanamu, deri kerna itu

tiadalah angkau menuntut akan mahar anakmu Shameh itu

melainkan kapada aku." Maka berkata Eaja bageinya, " Hei
pahlawan, bukanlah deripada aku ampunya pekerjaan itu, hal

pekerjaan itu deripada hakim Sakerdion." Maka lalu berkata

hakim kapada Malek al Afrah, " Tuankulah membri isharat

mata diatas hamba tuanku akan menyurohkan budak yang
hina itu akan membunoh akan daku." Maka jawab olih Eaja,

V Hei hakim, terlebih baik dibunohnya angkau dengan aku
;

dan jangan ia membunoh aku sahaja, angkau tinggal dengan
hidupmu diblakangku." Maka berkata hakim kapada Eaja,
" Tanggongan aku diatasmu." Kamudian maka menoleh
hakim kapada Sadon Zanji, maka ia berkata dengan makarnya,
dan tipunya, " Salamat kamu, hei pahlawan yang kanamaan
didalam zemannya, dan lagi yang pantas diatas kenderannya,
katahuilah olihmu bahwasanya demi tuan bintang Zuhalpada
katinggiannya tiada adalah kami menyurohkan kapada Wahash
Alfalah itu memperbuatkan sertamu dengan perbuatan yang
demikian itu melainkan kami menghandak akan dikau deri-

pada menjadi taulan. Kami telah redlalah dengan kadatang-

anmu itu dengan hayatmu akan menjadi mahar Seti Shameh
anak Eaja Malek al Afrah."

Kamudian maka dibentanglah olih orang sufrah, maka
cliangkatlah olih orang akan hidangan : maka lalu makan
minumlah olih segala marika itu. Telah jelaslah deripada

makan minum itu maka'duduklah masing-masing berchctra-

chctra. Maka tetkala itu berkata Eaja Afrah kapada Sadon,
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" Hei pahlawan, mabulah angkau duduk pada mahligiku ini,

sopaya bolih aku asingkan suatu tempat kamu, serta segala

temanmu itu ?" Maka lalu berkata Sadon kapada Raja, "Hei
tuanku, kami tiadalah berdiri, dan duduk, dan tidor melainkan
diluar negri didalam kbemab." Maka tetkala itu maka Eaja
pun dengan segralah dengan saketika itu juga menyurohkan
segala rayat pergi mendirikan khemab diluar negri itu, pada
tempat yang Bikahandaki olih Sadon Zanji itu. Kamudian
maka Raja menoleh kapada Wabash Alfalah, lalu Raja berkata

bageinya, " Dan angkau, Hei anakku, mabu-kah angkau diam
serta kami didalam mahligiku ini, atau angkau mahu pergi

serta sahabatmu didalam khemah Sadon Zanji dengan segala

teman-temannya itu?" Maka jawab Wabash Alfalah, " Ka-
tahuilah olihmu, hei tuanku, bahwasanya deripada hari ini ti-

adalah dapat hamba bolih bercherai barang saketika jua dengan
Sadon Zanji dengan teman-temannya, kerna hamba telah

mengambil akan dia itu taulan, dan kawan, sudara, sapanjang

adalab hayat kami yang berdua ini didalam dunia." Maka
berkata Raja Malek al Afrah, '" Perbuatlah olihmu barang ka-

handakmu itu, dan telah redlalah pada segala perbuatan yang
angkau perbuat itu."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalab marika itu menjadikan pada tiap-tiap hari adat

pergi menghadap, dan duduk Wahash Alfalah dan Sadon Zanji

dengan segala teman-temannya kapada Raja hingga pulang

segala yang menghadap itu ; kamudian ia sakalian pulang ka-

pada khemah masing-masing. Adalah segala marika itu atas

hal yang demikian itu didalam bebrapa hari, hingga sampailah
kapada suatu hari, ketika yang baik, maka berkata Sadon
Zanji bagei Wahash Alfalah, "Hei sudaraku, tiada-kah angkau
tentut deri hal bichara Shameh kapada bapanya Malek al

Afrah?" Maka jawab Wahash Alfalah bageinya, "Hei sudara-

ku, pada esok barilah aku pergi meminta kapadanya ; tiada

dapat tiada adanya." Maka tinggallah segala marika itu de-

ngan kasukaannya masing-masing hingga naiklah pajar. Maka
tetkala tranglah sudah hari, maka bersiaplah ia masing-masing
saperti adatnya, lalu masoklah pergi sakaliannya itu mcng-
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hadap kapada Raja Malek al Afrah. Maka berdirilah Wahash
Alfalah dihadapan Raja itu, tiadalah ia mahu dudok. Maka
lalu berkata Raja kapada Wahash Alfalah, " Ya tuanku, dudok-

lah angkau, kerna apa mulanya angkau tiada mahu dudok ?
"

Maka lalu dijawab olih Wahash Alfalah bageinya, " Hei tuan-

ku, katahuilah olihmu bahwasauya hamba tiadalah akan dudok
hingga tuanku menyampaikan hajat hamba tuanku." Maka
lalu berkata Raja bageinya, "Apa hajatmu, hei anakku? " Maka
katanya, " Adapun hajatkukapada tuanku mengkahwinkan akan
daku dengan Seti Shameh anak tuanku, deri kerna hamba
telah menyampaikan kapada tuanku akan mahar Seti Shameh
saperti kahandak tuanku ; telah redlalah tuanku dengan yang
demikian itu, dan telah adalah jadi istriku, melainkan hamba
tuanku pohonkan pekerjaan kali win, hamba tuanku akan
bersatukan dengan Seti Shameh itu."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka telah didengar olih Raja Malek al Afrah kata Wahash
Alfalah yang demikian itu, maka Raja menolehlah kapada
hakim Sakerdion, serta Raja berkata, " Hei hakim, apalah

yang kamu membri jawab bagei Wahash Alfalah?" Maka
berkata hakim mela'un Sakerdicn, serta dengan makarnya,
" Tuanku tolakkanlah kapada hamba tuanku, sopaya dapatlah

hamba tuanku membri jawab kapadanya." Maka berpaling-

lah Raja menghadap kapada Wahash Alfalah, " Hei pahlawan
pada zeman, dan yang pantas diatas kenderannya, bukan-kah
telah sudahlah aku berkata padamu pada masa dahulunya
bahwasanya deripada hal prentah anakku Shameh itu telah

sudahlah aku serahkan kapada hakim Sakerdion ? Hei anakku,
pergilah awangku berkhabar kapada dia." Maka tetkala itu

jua maka Wahash Alfalah pun berpalinglah dengan saketika

itu jua ; maka berkata Wahash Alfalah, " Hei hakim, apa jua

katamu pada pekerjaan aku in i diatas bichara Seti Shameh
anak Raja Malek al Afrah ? Dan saperti pintamu itu telah

aku adakan, sudahlah aku bawa akan yang jadi maharnya
tiadalah dengan bersenda-senda." Maka lalu dijawablah olih

hakim mela'un Sakerdion, " Hei tuanku Wahash Alfalah,

behkan, telah benarlah katamu itu, dan telah sampailah suduh
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pemhrianmu ifcu, sunggohnya adanya, tiadalah dusta. Akan
tetapi bagei dapat nikah^ dan membuat surat nikah itu, tiada-

lah dapat tiada blanja akad." Maka berkata Wabash Alfalah

bageinya, " Apalah blanja, hei hakim ? " Maka berkata

hakim bagei Wahash Alfalah, " Kami berkahandak deripadamu
blanja akad hikah, dan blanja kahwin, ia itu Surat Tarikh-al-

Nil,
10 dan ia itu Tarikhnya akan jadi surat itu blanja kahwin

Seti Shameh anak Eaja Malek alAfrah. Maka itulah yang kami
pinang atasmu ; lagi kami kahandaki dapat tiada adanya."

Maka berkata Wahash Alfalah, " Dimana aku akan mendapat
akan dia, surat itu ?" Maka dijawab olih hakim Sakerdion

kapadanya, " Tiadalah aku katahui akan dia dimana adanya.

Jikalau tiada membawasurat itu kapada kami maka tiadalah

kami mengahwinkan, jikalau kami sakalian dibinasakan sakali

pun." Maka berkata Wabash Alfalah, " Dan apa sasuatu

kahandakmu kapada surat itu?" Maka jawab olih hakim
mela'un itu serta dengan makarnya dan tipunya, " Dan ka-

tahuilah olihmu, hei anakku dan tuanku, bahwasanya surat itu,

barang siapa ada padanya surat itu adalah ia memerentahkan
segala Absha dan Sudan, dan segala marika itu membrilah
upeti, dan mengantarlah hasil, dan menurut prentahnya, dan
jadilah ia hakim diatas segala marika itu, dan diatas sungai

Nil." Eamudian maka dijawab olih Wahash Alfalah, " Baik-

lah, aku dengar lagi menurut katamu itu." Maka lagi disaksi-

kannya akan Wahash Alfalah kapada segala marika yang hadlir

pada majelis itu deripada segala orang besar-besar dan lainnya

dan dengan katanya pada segala marika itu, " Dan katahuilah

olih tuan-tuan yang mulia, yang ada hadlir pada hadlirat yang
mulia, jika tiadalah aku hadlirkan bagei hakim Sakerdion
saperti mintanya akan surat itu, melainkan bahwa Shameh,
anak Eaja Malek al Afrah itu, haramlah ia diatas aku."

Kamudian deripada itu maka pechahlah majelis itu, ma-
sing-masing pulanglah ka tempatnya masing-masing. Maka
Wahash Alfalah pun kembali kapada khemahnya kapada Sadon
Zanji, duduk berchetra

:
chetra dengan Sadon. Maka lalu

berkata Sadon kapada Wahash Alfalah, "Telah tuanku meng-
aku diatas dirimu sasuatu pada hal angkau tiada mengatahiii
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akan jalannya, dan lagi angkau putuskan tenara dan antara

Seti Shameh anak Eaja Malek al Afrah, dan angkau keroh-

kanlah diatas kamu karaudian deripada sudah hening, dan
angkau kusutkan deripada sudah terator. Sekarang dengarlah

olihmu deripada aku. Marilah kita mengambil Seti Shameh
itu, kita bawa kapada kota kita disana sopaya bolih angkau
duduk dengan istirahat lagi kasenanganmu. Jikalau isi dunia ini

datang handak membuat barang sasuatu pun tiadalah bolih dia

diatas kita kuasa." Maka berkata Wahash Alfalah kapada Sa-

don, "Hei sudaraku, demi Allah tiadalah aku mengambil Seti

Shameh anak Eaja Malek al Afrah itu dengankajahatan danzina,

melainkan aku ambil a.kan dia dengan redla, dan redla sakalian,

dengan nikah." Kamudian maka Wahash Alfalah bercherai-

lah dengan Sadon, maka masoklah ia pada khemahnya pada
waktu saat itu juga, handaklah ia tidor pada tempat tidornya.

Maka tiadalah ia dapat tidorkan dan tiadalah dapat ia meng-
enjamkan matanya.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalah antara ia tikir-fikir, sampai ia berjaga-jaga itu,

berbalik kakakanan dan kakiri, maka tiba-tiba Seti Shameh
pun datang, lalu masok kadalam khemahnya, lalu ia membri
salam kapada Wahash Alfalah : maka didapatinya Wahash
Alfalah adalah jaga keloh kesa. Maka berkata Seti Shameh
kapadanya, " Deri apa tuanku membetuli akan daku, hei pah-

lawan zemannya? dan taulanku merosak akan daku dengan
perchintaan dan kasusahan yang tiada berkasudahan." Maka
dijawab olih Wahash Alfalah kapada Seti Shameh, " Jangan-
lah Seti Shameh perchintaan dan kasusahan didalam hati ; dan
tiada dapat tiada kita berhimpun bertemu pada masa yang
tentu." Maka jawab olih Seti Shameh, " Betapa bolih dapat
berhimpun, kerna tuanku telah mengaku diatas dirimu tuanku
akan mahu membawa Surat Tarikh al Nil kapada hakim
mela'un Sakerdion ; —makaderimana terapatnya, dan derimana
adanya ?—sebab tuanku tiada mengatahui akan tempatnya dan
jalannya. Akan tetapi tuanku dengarlah deripad.aku ; tuanku
ambillah akan daku, bawa pergi deripada negri ihi, bawa pergi

barang dim ana negri yang baik, sopaya bolih kita diam disana
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sampai kamatian kita pada tempat itu." Maka berkata

Wahash Alfalah bageinya, "Yang demikian itu tiadalah,

sakali-kali tiadalah, aku perbuat jikalau aku mati sakalipun."

Maka berkata Seti Shameh, "Tolakkan deripada pintanya ini,

janganlah tuanku mahu terima, dan janganlah tuanku jadikan

yang demikian itu akan menjadi pcncheraian dengan aku

;

menjadi sebab dcripadamu yang demikian itu." Maka berkata

Wahash Alfalah bageinya, " Hei Seti, kasudah-sudahan pesan-

kan ; dan haripku ; bahwasanya aku melazemkan tabiatku

diatas menyempornakan janji, dan tiadalah ada akan daku adzur

yang menolakkan ; dan apakala aku telah berkata Naam, tiadalah

harus aku mengatakan Tiada, jikalau jalan aku mati sakalipun."

Maka berkata Sheikh i\bu-al-Maali : —Tetkala itu jua

kaluarlah Seti Shameh deripada khemahnya Wahash Alfalah,

dan rentak dengan marahnya. Maka telah sudahlali Seti

Shameh kaluar deripada khemah itu, maka tingallah Wahash
Alfalah bertambah-tambah keloh kesanya, tiadalah bolih dapat
tidornya. Maka pada waktu saat itu jua ia bangunlah pada
ketika kelam itu, laluia mengambil kenderannya kuda, dipakei-

nya, maka ia pun memakeilah segala pakeian : maka lalulah

Wahash Alfalah naiklah diatas kuclanya, lalu ia berjalanlah

pada malam kelam itu jua, pada hal tiadalah ia mengatahui
dimanaperginya, dan menghadapannya itu. Maka berjalanlah

ia sampailah tiga hari tiga malam dengan tiadalah sasuatu
perbekelan makanan ; maka dimana tempat ia bertemu buah-
buahan didalam rimba itu ia makan ; dan kudanya pun de-

mikian jua, dimana padang bertemu rumput disanalah ia membri
makan kapadanya. Maka ia berjalan itu bebrapa melalui

bukit dan gunong yang tinggi-tinggi, dan bebrapa bertemu
padang yang luas-luas, dan bebrapa melalui sungai yang besar-

besar, dan tasek yang besar-besar : bebrapa lamanya, sampai-
lah anampuloh hari yang tiadalah ia bertemu dengan sasaorang
manusia akan ia mahu bertanyakan khabar dimana tempatnya
adanya Kitab Tarikh Nil itu. Maka Wahash Alfalah pun ber-

rikirlah akan dirinya, " Dan adalah aku ini saolah-olah sudah-
lah termasok dan jatoh pada pihak dunia yang saperampat
yang tiada berisi manusia, dan suatu pun tiada didalamnya."

'
' Jqui
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Maka sampailah kapada anarri puloh satu hari maka de-

ngan takdir Allah taala, maka tiba-tiba tampak suatu gunong
;

pada sisi gunong itu adalah suatu kabeh,
.

' tern pat prang abid

berbuat ibadat. Maka Wahash Alfalah pun menujulah pada
tempat itu. Maka sampailah ia pada tempat itu, kapada
pintunya, maka dilihatnya pintu kabeh tertutop, maka ia ber-

diri pada muka pintu itu. Maka lalu ia bersuara, katanya,
" Hei orang yang ampunya tempat ini ?" Maka tiba-tiba ia

mendengar suatu suara menyahut akan dia, demikian bunyi-

nya, " Ahala u sahala umar liabaih bawala dia, Ya Saif-al-

Yezan,
18

masoklah angkau dan kenderanmu, angkau tambat-
kan kudamu dibawah itu : angkau naiklah kaatas mendapat-
kan kapada aku, sopaya bolih aku khabarkan, ku nyatakan
kapadamu sebab kerna apa kadatanganmu kapada pihak bumi
ini." Maka tetkala didengarnya yang demikian icu maka di~

tambatkan kudanya, lalu ia naiklah kaatas mendapatkan aabid

itu. Maka Wahash Alfalah pun membri salam dengan hor-

matnya kapada abid itu. Maka lalu abid itu pun menyahut
salamnya serta dengan hormatnya. Maka dilihat Wahash
Alfalah adalah orang itu tinggi lagi panjang, warnanya
tubohnya putih kuning, dan panjang tubohnya, dan antara

kadua matanya ada suatu tanda sujud bagi Allah taala

Tuhan Rabb-al-alamin. Maka berkata bageinya Wahash
Alfalah, "Ya Sahid Sheikh, apa namanya itu yang kamu
sebutkan, yang kau dengar deripadamu pada saat ini

tadi?" Maka dijawab olih Sheikh itu, " Itulah namamuyang
sabunar-benarnya, kerna angkau ' Saif,' artinya Pedang, di-

atas segala kaum Absha dan Sudan ; diatas tanganmu adalah

Allah taala melakukan yang didoakan nabi Allah Noh diatas

anaknya itu. Akan tetapi, hei anakku, aku bertanya kapada-
mu apa yang angkau sembah '?" Maka jawab olih Wahash
Alfalah, " Tiadalah aku tahu, kerna segala Absha sakalian

menyembah bintang Zual ; maka aku tiadalah berkenan atas

ibadatnya segala marika itu, dan tiadalah suka dan gemar
yang demikian itu ; bahwa sunggohnya aku berhenti, tiadalah

katahui siapa yang aku sembah." Maka berkata kapadanya
Slieikh itu, " Hei anakku, angkau sembah Tuhan yang meng-
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angkatkan tujoh pefcalalangit dengan tiada bertiang, dan meng-
hamparkan tujoh petala bumi diatas ayer ; maka ia Rabb-ku,

dan ia itu yang disembah olih nenek moyaDgmuyang dahulu

kala, dan yang ikut jalan yang sabenar-benarnya." Maka
berkata bageinya Saif-al-Yezan, " Dan apalab yang aku kata ?

dan apalafr yang aku perbuat?" Maka berkata Sbeikh itu

bageinya, " Katalah olihmu kata yang sabenarnya dengan
akhlasmu serta yakinmu, ia itu, ' Ishahadan la ilah ilia Allah

u ishahadan Ibrahim Khalil Allah.' " Lalu berkata Saif-al

Yezan bageinya, " Ya Sahid Sheikh, hulurkanlah tanganmu,
maka bahwasanya aku saksikan tiada Tuhan yang ku sembah
hanya Allah, dan saksiku bahwasanya Nabi Ibrahim Khalil

Allah." Maka berkata Sheikh itu bageinya, " Telah dapatlah

kauntongan dan kamenangan didalam dunia dan didalam
akherat." Kamudian maka berkata Sheikh itu bageinya, "Hei
Saif-al-Yezan, adapun kadatangan angkau ini deripada negri

Raja Malek al Afrah, angkau menchari dan menuntut akan
Surat Tarikh Nil akan menjadi akad nikah Seti Shameh anak
Raja Malek al Afrah." Maka berkata bageinya Saif-al-Yezan,
" Behkan, ya tuanku." Maka berkata Sheikh, " Demi Allah,

hei anakku, jika angkau pusing deri mashrik dan maghrib
angkau menchari orang yang menunjokkan akan dikau surat

itu tiadalah angkau perolih. Akan tetapi, hei anakku, angkau
tinggallah pada malam ini sampai esok pagi hari ; bolih pada
malam ini aku berchetrakan dengan dikau, lagi bolih

;
aku ajaiv

kan akan dikau bagimana patut angkau perbuat sopaya angkai;

bolih sampai kapada tempat itu." Maka ia pun terima atas

yang demikian itu.

Kamudian maka lagi berkata Sheikh bageinya, " Hei Saif-

al-Yezan, apabila esok pagi-pagi angkau kaluar deripada tem-
patku ini, dan angkau lalu akan-akan tepi sungai Nil ; tiga

hari tiga malam angkau berjalan disitu. Maka hari yang ka-

ampat itu pada pagi harinya bolih angkau bertemu sabuah
timon yang teramat besarnya, dan tiada katahui orang
awalnya dan akhirnya. Maka didapatinya didalamnya
sa-ekor naga yang amat besar ; apabila angkau masok
antara kadua sayapnya tiadalah angkau tampak. Dan lagi
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naga itu saparoh badannya clidarati, clan saparoh badannya

didalam ayer. Maka adalah naga itu diwakilkan Allah taala

dengan bersetrunya dengan mata-hari; dan apakala naik mata-

hari -deri mashrik maka adalah naga itu pada pihak maghrib,

maka adalah ia tidor. Kamudian ia membukakan matanya,
maka ia menileklah pada mata-hari ketika masa naiknya ; maka
naga itu menyambar deripada tempatnya itu saperti kilat pan-

tasnya, maka ia pergi sampai ka daratan itu ; tetkala sampai
kapada daratan itu maka dilihatnya mata-hari sudahlah tinggi,

maka ia melihat tiadalah ia akan mendapat mata-hari itu: maka
ia pun menghempaskan kapalanya ka bumi. Didalam pada
itu datanglah mengantok matanya, maka naga itu pun tidorlah

sahihgga mata-hari handaklah masok ; maka ia mengangkat-
kan kapalanya lalu ia membukakan matanya, maka ia menilek-
lah kapada mata-hari tetkala mata-hari handak masok, maka
ia menyambarlah dengan sakuat-kuat azemnya, pada sangka-
nya ia akan mendapat akan mata-hari itu, ia akan menelan
akan dia. Maka lalu mata-hari itu masok kadalam tempatnya,
tiadalah naga itu akan mendapat mata-hari itu. Kamudian lagi

naga itu pun memukulkan kapalanya ka bumi serta dengan
sesalnya; maka kamudian lagi naga itu pun tidorlah. Maka
adalah naga itu yang demikian halnya bersetru dengan mata-
hari itu hingga sampailah hari kiamat. Maka angkau naiklah,
hei anakku, diatas bJakangnya, dan bersembunyilah angkau
antara kadua sayapnya, angkau dud ok diatasnya itu sahingga
handak masok mata-hari, kerna iatiada mengatahui akan dikau
deripada besar kajadiannya tubohnya. Maka terkejut ia deri-

pada tidornya dibawanya angkau menyebrang kapada daratan
itu, dan didapatinya akan mata-hari itu telah luputlah deri-
padanya, dan tidorlah ia. Maka adalah didalam bumi itu

hajatmu dan yakinmu. Dan sabagai lagi aku bernasihatkan
bageimu, hei anakku, apakala angkau jatoh didalam sesak, atau
didalam kasakitan, atau berlawan dengan setrumu berbunoh-
bunohan, katalah olihmu 'Allah Akbar,' dan kalimat itu
melepaskan dikau dengan mendapat kamenangan dengan
setrumu, hei anakku. —Serta ankgau mendapat Tamah itu:
dan bahwasanya aku, demi Allah, jika tiadalah ku takut deri-
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pada membukakan sir, segala yang ajaib-ajaib, neschaya ku
nyatakan bagaimu segala barang yang angkau mendapat serta

Shameh, dan Tamah, dan bondanya hakim Akileh."

Kamudian maka adalah Saik-al-Yezan tinggal ia pada
malam-malam itu dengan Sheikh itu berchetra-chetra, dan
berjinak-jinakan. Maka ditanyalah olih Saif-al-Yezan kapada
Sheikh itu akan namany a. Maka berkata ia bageinya, " Dan
namaku dipanggil orang Sheikh Jayad." Kamudian maka
Sheikh Jayad mengajarlah kapada Saif-al-Yezan pada segala

jalan agama; lagi ia mengajar Sahif Nabi Allah Ibrahim Kha-
lil Allah,

19
alaihi wu salam, hingga sampailah pagi hari.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali

yang menchitrakan chitra ini: —Sudahlah tranghari maka me-
mohonlah Saif-al-Yezan kapada Sheikh Jayad, maka lalu ber-

jalanlah ia kapada pihak tepi laut (sungai Nil) tiga hari tiga

malam lamanya: maka petang hari yang ka-ampat itu men-
dapatlah ia akan timon yang amat sangat besar itu. Maka di-

dapatinyalah naga itu pada tempat itu pada hal ia tidor. Maka
tetkala itu diperbuatlah Saif-al-Yezan perbuatan barang yang
disurohkan dia Sheikh Jayad, dan naik duduk diatas blakang
naga itu. Maka naga itu pun terkejutlah deripada tidornya tet-

kala handak masok mata-hari, maka menyebranglah ia didalam
laut itu saperti adatnya yang telah sudah itu ; maka sampailah
ia ka tanah sebrang itu, maka kamudian tidorlah naga itu sa-

perti adatnya yang kami sebutkan di chitera naga itu. Ka-
mudian maka turunlah Saif-al-Yezan deri atas blakang naga itu,

lalu berjalanlah ia pada samalam -malam itu hingga pagi hari.

Maka tetkala sudahlah trang-benderang hari itu, tiba-tiba ia me-
lihat saorang datang diatas kudanya, dan lagi tinggi kadu-
dukannya lebar kapalanya. Tetkala sampailah ia kapada
Saif-al-Yezan maka berkata ia deri atas kudanya, " Ahala u
sahala umor habaik, Saif-al-Yezan." Maka Jalu berkata
Saif-al-Yezan, " Siapa angkau, hei pahlawan yang pantas
kenderannya? " Maka dijawab orang itu, " Aku bukan laki-laki,

dan bahwasanya aku ini perampuan, dan namaku Tamah."
Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Tetkala didengar olih Saif-al-Yezan tersebut narna ' Tamah' itu
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maka ajaiblah ia sahabis-habis ajaib, dan serta gemetar dan
menggelatok segala anggotanya, kerna Sheikh Jayad telah men-
cheritrakan akan hal orang itu kapada Saif-al-Yezan, dan telah

menyebut namanya pun, lagi ia menyurohkan ingat-ingat deri-

padanya : maka deripada yang demikian itu takutlah ia pada
hatinya. Kamudian maka berkata Saif-al-Yezan kapada-

nya, " Apa kahandakmu datang kamari ini pada tempat ini?
"

Maka dijawablah oleh Tamah, *' Bahwasanya, hei Saif-al-
" l

Yezan, bondaku menyurohkan daku mendapatkan dikau, serta

ia khabarkan kapada aku akan dikau, lalu ia suroh menunjok-
kan jalan akan daku." Maka berkata Saif-al-Yezan, " Siapa

nama bondainu ? " Maka jawabnya, " Akileh, dan ia itu ha-

kim pada pihak yang lima, dan ia membri tahii deripada ka-

datangan kamu ini, dan lagi ia menyurohkan akan daku kapa-

damu akan mengingatkan dikau deripada saat ini, dan sayang-

nya atasmu ; dan tuanku berhentilah dahulu pada tempat ini

hingga hamba kembali kapada tuanku, kerna hamba handak
pergi bertanya kapada bonda hamba betapa akan tuanku masok
kadalam negri ini." Kamudian maka Tamah meninggalkan
Saif-al-Yezan lalu ia pergi.

Maka tiada brapa lamanya maka ia kembali mendapatkan
Saif-al-Yezan, lalu berkata ia bageinya, "Telah berkata bonda-
ku yang hakim Akileh itu, janganlah angkau masok didalam
negri pada waktu siang hari, melainkan kapada waktu malam.
Maka apabila sampailah angkau ka sisi kota maka ambillah

olihmu jalan sablah kanan, dan angkau susur tepi kota itu;

maka nanti angkau bertemu satu penjuru kbta'ita, dan pada
penjuru itu adalah tali terhulur deri atas kota itu; maka ambil

]

olihmu akan tali itu, angkau ikatkan pada pinggangmu deri

bawah katiakmu, kamudian maka angkau chawatkan dibawah
pahamu sa-olah angkau naik kaatas kendaran; maka angkau

'

peganglah tali itu, angkau goyang; kamudian bolih bondaku
tarik deri atas : tetkala itu lepas angkau deripada segala ka-

jahatan." Maka berkata Saif-al-Yezan bageinya, "Hei Tamah,
deri kerna apalah yang demikian, maka tiada angkau men-
yurohaku masok deripada pintu kota negri itu?" Maka ber-

kata Tamah bageinya, "Bahwasanya adalah diatas pintu negri
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itu suatu gambar, dan gambar itu namanya 'Ghamaz ;' diatas-

nya pula suatu gambar burung: yang demikian diperbuatkan

deri kernamu; maka apakala masok angkau deripada pintu itu,

bertampiklah gambar burong itu dengan drompit
20

yang ada

pada mulutnya itu; dan pada sisi pintu itu adalah saorang laki-

laki dudok menja,ga dengan namamu: kerna telah melihat ma-
rika didalam kitab ramalnya dan hisab bahwasanya ada sa-

orang laki-laki akan datang kapada pihak negri marika meng-
ambil akan surat yang ada didalamnya Tarikh-al-Nil :

kerna surat itu disembah olih marika, dan sejud marika
akan dia ; tiada marika itu menyembah akan Allah taala

salama-lamanya. Ma-ka diperbuatkan marika yang demikian

itu tertentutlah atasmu jua, tiadi bagei lainmu; deri kerna

itu kami surobkan dikau naik deripada penjuru itu sopaya
kita batalkan perbuatan hikmat yang telah diperbuat olih

marika itu."

Kamudian maka Tamah membawa Saif-al-Yezan jalan

kaki pada malam yang kelam, hingga sapertigaan malam yang
awal sampailah ia pada pihak kota itu; maka disusurnya tepi

kota itu hingga mendapat ia akan tali yang terhulur deri atas

kota itu, dan ia perbuatlah saperti yang sudah diajarkan olih

Tamah kapadanya, maka ditarik olih Akileh akan dia kaatas

kapada Akileh pada tempat itu. Maka tetkala dilihat olih

Akileh akan dia maka ia membri salam dengan hormat dan
tatlimnya kapada Saif-al-Yezan. Kamudian maka dibawanya
akan Saif-al-Yezan, maka Saif-al-Yezan pun turunlah deri atas

kota itu, maka masoklah didalam negri itu, maka pergilah ka
rumah Akileh itu. Maka tiba-tiba gambar yang pada muka
pintu negri itu telah bertampiklah pada waktu sapertigaan ma-
lam yang akhir dengan suara yang amat kras, maka jawab
gempita segala isi negri tetkala mendengar suara itu. Maka
kaluar Kaja negri itu deri dalam istananya, dan segala orang
besar-besar dan wezirnya pada waktu itu, dan segala pahlawan
terator pada waktu itu, dan segala rayat pun pada saat itu jua
dengan tampik soraknya, dan sinjatanya, pada tiap-tiap lorong
dan jalan; dan tiap-tiap rumah kosong, maka tiadalah ber-

temu saorang jua pun ciidalamnya."
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(There is probably a considerable omission in my MS. at

this point. I suppose that in the omitted passage the author

describes the consternation of the Baja. and his advisers, who
had evidently been* joined by the hakim Akileh, and the appoint-

ment of a meeting of the Council later on.)

Maka kembalilah Raja dengan segala rayat tenteranya,

masing-masing pulang ka tempatnya. Dan adalah nama Raja
itu Malek-al-Kamar.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Tetkala didengar olih Saif-al-Yezan akan tampik itu, dan kem-
balilah Akileh deripada menghadapkan Raja, maka bertanya

ia, "Hei ibuku, apalah khabarannya ini?" Maka dijawabnya,
" Hei anakku, katahuilah olih-mu bahwasanya tampik itu

dan gadoh itu sakalian den kernamu. Gambar yang diperbuat

olih segala hakim a yang diatas pintu negri itu tetkala ia ber-

triak lalu pechahlah ia itu ; sebab itulah gempar segala isi ne-

gri ini. Lagi katahui olihmu, hei anakku, adalah didalam negri

ini tiga ratus anam puloh anam hakima atas bilangan hari dan
tahun ; dan pada masa ini tiada ada yang mengatahui terlebih

deripada segala marika itu dan bahwasanya aku ; dan jika ti-

ada aku menghilangkan akal deripadamu melainkan dikatahui-

lah marika itu akan dikau, dan ditangkaplah akan dikau

jikalau angkau dibawah tujoh petala bumi sakalipun katahui-

nyalah." Kamudian maka hakim Akileh itu berkata bagei

anaknya Tamah, "Hei anakku, pergilah augkau kapada orang
pengail yang dekat rumah kita itu, angkau lihat dan blikan

sa-ekor ikan yang besar-besar pada hari ini jua." Maka lalu

pergilah Tamah pada saat itu jua dengan segranya, maka lalu-

lah ia kembali. Maka berkata ia,
" Hei bondaku, telah aku lihat

sa-ekor ikanpada pengail itu; adalah ikan itu Lesarnya sa-

perti manusia." Maka jawab bondanya itu, " Ambillah olihmu
dinar ini." Tamah lalu pergi membli ikan itu, ia membawa
kapada maknya : maka tetkala sudahlah dibawa ikan itu olih

Tamah, maka berkata bondanya, " Hei anakku, angkau kaluar-

kanlah bageinya itu kulitnya ikan itu dengan segranya." Maka
berhentilah ia hingga tengah hari, maka lalu berkata Akileh

kapada Saif-al-Yezan, " Hei anakku, tinggalkanlah kain dan
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bajumu, biarlah tinggal seluarmu jua." Maka lalu masokkan-
lah olih Akileh Saif-al-Yezan itu kadalam kulit.ikan itu, dan
dibrilah tali,deri bawah katiak.nya Saif-al-Yezan itu, kamudian
maka dihulurkannyalah kadalam prigi rumahnya itu, dan
terendamlah tubohnyahinggabatanglehernya; kamudian mal^a

di-ikatkannya tali itu diluar, prigi itu ; maka lalu berkata

Akileh bagej Saif-al-Yezan, " Hei anakku, berhentilah angka.u

didalam prigi ini sabingga akukembali deripada menghadap)\an

Eaja itu."

Kamudian Akileh pun naiklah kaatas bagbalnya pergi

menghadap Eaja itu. Maka tetkala Eaja melihat Akileh datanig

itu, maka lalu Eaja itu pun bangunlah deripada kadndokannya
membri hormat kapada Akileh ; demikian lagi segala yang ada-

lah hadlir dihadapan Eaja itu, sakaliannya membri hormat ka-

pada Akileh, sebab adalah Akileh itu kapala dan guru kapada
segala hakim a yang ada didalam negri itu. Kamudian maka
Eaja bertanyalah kapada segala hakim a dan orang yang hadlir

itu dudok pada hadlerat Eaja itu, " Apa sebabnya maka gam-
bar itu bertampik yang amat krasnya itu ? " Maka menjawab
orang sakaliannya itu, " Ya tuanku, tiadalah hamba tuanku
sakalian mengatahui. Jikalau hamba tuanku sudah melihat

ramal bolih hamba tuanku mengatahui." Maka berkata Eaja,
" Hal aku samalam ini keloh kesah saperti orang yang tidor

diatas api, demikian kerna banyak pikiran aku." Kamudian
maka Eaja berkata kapada Akileh, "Hei ibuku, apalah khabar-

an ini? ', Mengapa lagi ibuku mendiamkan diri?" Maka
jawab olih Akileh, " Baiklah kita muafakat, bolih kita mem-
buang ramal masing-masing melihat kira-kira kita." Kamudian
maka Eaja memileh didalarn hakima yang banyak itu, di-

ambilnya ampat puloh orang hakima, lalu Eaja menyurohkan
membuang ramalnya. Maka pertama membuang orang itu

ramalnya, lalu ditengoknya, maka tiada ia mendapat akan ka-

tentuannya. Dan membuanglah ia kadua kalinya, itulah de-

mikian jua, tiadalah dapat tentunya. Maka bibuangnya sampai
tiga kalinya, itu pun tiada jua seleseinya; Maka' lalu berkata
Eaja, ' Kamu dengan hal demikian ini tiadalah sapgrti' adat
kamu." Maka jawablah olih orang itu kapada Eaja, " Hei
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tuanku, bahwasanya ada pun orang yang kami tilek tiadalah

ada ia masok deripada pintu negri, dan telah datanglah ia

masok deri atas aidara kadalam negri ini ; kamudian
maka ia itu sudah ditelan bangkai ikan akan dia, maka lalu ia

bawa masok kadalam' ' ayer yang kelam." Maka lalu berkata

Ea>ja kapada Akileh, " Hei ibuku,' adakah ibuku mendengar
dan melihat bangkai ikan yang mati menelan manusia yang
hidup ? " Maka dijawab olih Akileh, " Dan sudahlah hamba
tuanku tegahkan pada segala marika itu sakalian, ' janganlah

kamu memakan segala benda yang kras-kras-, dan segala yang
bernyawa, dan jangan kamu memakan bawang putih dan ba-

wang merah ;
' maka tiadalah marika sakalian ini dapat ter-

tcgah." Maka lalu Eaja marahlah diatas segala marika ; maka
lalu Eaja bangunlah mengambil pedangnya dikejarnyalah akan
segala marika itu; maka habislah lari segala marika itu, pechah
blahlah deripada majelis Eaja itu, masing-masing lari pulang
ka tempatnya. -

• Maka lalu Akileh pun turunlah deripada tempat peng-

hadapan Eaja itu, pulang ka rumahnya. Serta sampai ka
rumahnya maka ditarikbyalah tali itu, maka dinaikkannyalah
Saif-al-Yezan kaatas tempatnya.' Maka lalu berkata ia,

" Pada
hari ini telah sudahlah aku menghilangkan akal segala marika
itu : kamudian lagi pada hari esok nanti adalah perhimpunau
yang terlebih besar deripada hari mi pada majelis Eaja." Ka-
mudian maka Tamah pun mengangkatkan makanan membri
makan Saif-al-Yezan sambil berchetra-chetra. Didalam marika
itu berchetra-chetra itu, maka berkata Akileh kapada Saif-

al-Yezan, " Bahwasanya aku telah menjanjikan kapada anakku
akan mengahwinkan dikau dengan dia apabila sudah aku sam-
paikan segala hajatmu." Maka jawablah olih Saif-al-Yezan,
" Jlkalau adalah janji, serta rezikinya lagi, akan aku bertemu
dengan dia." Maka Saif-al-Yezan pun beristirahat lalu tidor-

lah pada malam itu.
%

;

Maka tetkrf,la pagi-pagi lalulah berkata ilkileh - kapada
anaknya Tamah, "Hei anakku, ; angkau bawalah kijang yang
adalah kapadamu itu

K
; dan adalah padamu bangkai burong

suri yang mati itu pun, bawa kamari kapada aku." Maka
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lalu dihadlirkanlah olih Tamah itu yang dipinta oleh ibunya
ifcu. Kamudian maka Akileh meraganglah burung itu kadua
sayapnya, dan di-ikatnya diatas blakang pada pinggang kijang

itu ; kamudian maka ditariknya kijang itu diatas bumbungan
rumahnya itu ; kamudian maka dibrinya pula satu tali dcngan
satu takal pada pinggang kijang itu, maka puncha tali itu di-

ikatnya pada kadua katiaknya Saif-al-Yezan sampai kapada
pinggangnya : kamudian maka lalulah ditariknya tali itu

Akileh dengan anaknya Tamah yang berdua itu : maka ber-

gantonglah Saif-al-Yezan antara kadua kakinyakijang itu. Maka
berkatalah Akileh kapada Saif-al-Yezan, " Hei Saif-al-Yezan,

berhentilah dahulu angkau pada tempat ini hingga aku kem-
bali."

Kamudian maka ia naiklah diatas kenderannya, baghal

itu, lalu ia pergi menghadap Eaja Malek al Kamar itu. Maka
didapatinya adalah Raja dan segala hakima akan menantikan
kapadanya Akileh. Maka berkata Akileh kapada segala-

hakima itu, "Apa jua yang kamu menantikan akan daku deri

pada pekerjaan orang yang kamu tilek itu? " Maka disahut

olih Eaja, "Hei ibuku, adalah sakalian kami ini menantikan
ibuku." Maka berkata Akileh kapada hakima itu, " Perbuat-

lah oleh kami barang yang ada pengatahuan kamu." Maka
tetkala itu muafakatlah segala hakima membuanglah ramalnya
sampai katiga kali, telah menjadi heiranlahi segala marika itu

diatas hal orang yang ditilek itu. Maka dilihatlah olih Raja
hal segala marika tersipu-sipu dan terchengang-chengang

;

maka lalu berkata Raja Malek al Kamar kapada segala hakima
itu, "Apa hal kamu, hei segala hakima, niehgapa angkau sa-

kalian terchengang-chengang saperti orang kahilangan akal?
"

Maka jawab olih marika kapada Raja, "Hei Malek zeman,
bahwasanya ada pun orang yang kami tilek itu telah meng-
hilangkan; akal kami, dan heiranlah kami pada pekerjaan hal-

nya itu ; dan ada pun yang telah nyata pada sakalian kami
ini bahwasanya orang yang kita chari itu tiadalah lagi shak
yang tiada dusta telah ditangkap olih binatang darat, dan di-

bawanya akan dia terbang antara bumi dan langit." Maka
lalu berkata Raja Malek al Kamar kapada Akileh dan kapada
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segala yang hadlir pada majelis Eaja itu,-
" Dan ada-kah kamu

sakalian ini mendengar atau melihat didalam dunia ini, deri-

pada awal zeman sampai sekarang ini, bahwa binatang darat

yang liar mengambil manusia, dibawanya terbang antara langit

dan bumi ? " Dijawablah sakalian marika itu, " Ya tuanku
yang mulia dan yang berbahagia, tiadalah kami sakalian men-
dengar dan melihat sakali-kali yang demikian khabaran ini."

Maka tetkala itu berkata hakim Akileh itu kapada segala

marika itu, "Bebrapa kali aku menegahkan kamu deripada me-
makan segala makanan yang kras dan yang berniawa maka
tiadalah juga kamu menurut." Maka Raja' pun terlalulah

sangat morkanya, dan makin bertambah-tambah dukachitanya,

sesaklah pikirannya didalam dadanya
;

pada waktu itu jua lalu

ia menchapai akan pedangnya dipalukannya kapada segala

hakima itu. Maka matilah ampat orang deripada hakima itu ;

maka yang lainnya habislah eherai-berai.

Kamudian pada hari itupulanglah segala orang besar-besar

deripada maejlis Raja itu pulanglah ka rumahnya masing-

masing; dan Akileh hakim pun pulanglah ka rumahnya.
Maka lalu diturunkannya akan Saif-al-Yezan dengan sa-

lamat sajahtranya deripada gantongannya itu.
:

Kamudian ma-
ka merdeka mehadlirkan makanan minuman: maka makanlah
dan minumlah marika dengan kasukaan, dan dudoklah ber-

chetra. Maka berkata hakim Akilah, "Heianakku Saif-al-Yezan,

katahuilah olihmu aku pada malam tadi tclah aku menghilang-

kan akalnya segala hakima, dan kapada esok harinya, 1

;

pada
waktu tengah harinya, insha Allah taala nantilah ada per-

himpunan deripada yang telah lalu dua kali banyaknya." , Maka
tidorl^h maiika itu pada malam itu sampailah pagi hari.

Tetkala berpagi-pagi hakim Akileh mengambil akan kijang

itu maka sembilihnya, dan ditarohkannya darahnya; maka di-

churahkannya darahnya itu didalam talam tembaga yang
besar-besar; maka ia mengambil suatu bukur amas maka di-

serkupkannya didalam talam pada sama tengah talam yang ada

darah itu ; maka berkata ia bagei Saif-al-Yezan, " Apabila

sudalah aku turun pergi menghadap Raja, maka angkau naiklah

dudok diatas bukur amas ini hingga sampai aku kembali deri-
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pada penghadapan Eaja." Lagi dipesankannya pula kapada
anaknya Tamah.

Kamudiari maka Akileh pun bangunlah pada saafc itu juga,

naik kaatas baghalnya lalu perigi iamasok kadalam kota meng-
r hadap Raja. Maka didapatinya akaD Malek al Kamar dengan
"segala orang besar-besar daulatnya, dan segala lashkarnya

sakalian, marika itu adalah menanti akan dia. Maka tetkala

masoklah ia kapada penghadapan Eaja maka bangunlah segala

marika itu berdiri membri hormat akan dia; maka dudokkan-
nya pada tempat yang teradat pada salama-lamanya. Maka
berkata hakim Akileh pada segala marika itu, "Apa lagi yang
kamu nanti, hei segala hakima, tiadalah kamu memukul
ramal kamu, dan membuang undi-undi kamu? " Maka jawab
marika bageinya, " Bahwasanya tiadalah kami memukul pa-

pan ramal itu sahingga hadlirlah bonda
r
kapada tempat ini."

Maka berkata hakim Akileh pada segala ; marika, "Hei segala

hakima, dan pukullah olih kamu sekarang ini, dan telah aku
ada hadlir disini." Maka memukul marika itu ramalnya ber-

mula-mula pukulan, dan menilek segala marika didalamnya,
tiada juga dapat akan katrangan. Maka terchenganglah

marika itu saorang kapada saorang. Maka memukul ramalnya
itu katiga kalinya, maka menileklah marika itu dan diamat-

amatinya; maka lalulah menoleh saorang kapada saorang dan
berkata-kata marika itu serta berbisek-bisek maka tiadalah ber-

katahuan. Dilihat olih Jiaja hal marika itu, maka berkata Eaja
Malek al Kamar, " Hei segala hakima, mengapa kami melihat

hal kamu yang demikian, terchengang-chengang tiadalah ber-

katahuan ? " Maka dijawablah segala marikaitu, " Katahuilah,

hei tuanku, ada pun orang yang kami t'entut akan dia itu meng-
hilangkan akal kami, 'tiadalah kami akan mgndapat akan ka-

tentuannya. Maka adalah kami lihat didTalam penglihatan kami
ini adalali orang itu terhenti diatas bukit deripada amas, dan
bukit atasnya itu adalah didalam lautan deripada' darah ; afcas-

nya adalah kota deripada tembaga." Maka tetkala didengar
olih Eaja Malek 'al Kamar kata-kata itu deripada segala

hakimanya, dengan saketika itu jua maka naiklah muram muka-
' nya, dan menoleh ia kapada hakim Akileh dan segala wezir yang
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ada hadlir itu, maka berkata ia kapada marika itu, " Ada-kah
kamu mendengar atau melihat pada pihak sisi tanah kami ini,

atau yang ada pada pihak tanah yang Iain-lain didalam dunia

ini sakalian, ada-kah bukit deripada amas didalam lautan da-

rah, dan diatasnya pula kota deripada tembaga?" Maka di-

jawablah olih segala marika itu, " Yang demikian itu tiadalah

kami mendengar atau melihat sakali-kali, tuanku." Kamudian
maka Raja Malek al Kamar pun menchapailah pedang dan
.menujulah ia kapada segala hakima itu. Maka tetkala dilihat

olih segala hakima itu maka bangunlah ia lari ; maka dikejar-

lah olih Raja hingga sampai tepi kota, dan bebrapa orang di-

bunoh, dan yang lainnya habis lari pulang masing-masing ka-

tempatnya. Maka berkata Raja kapada hakim Akileh, " Hei ibu-

ku, maka pada sekarang ini tiadalah yang bolih hamba harap-

kan diatas pekerjaan ini melainkan diatas ibuku jua yang
bolih menentukan." Maka berkata ia bageinya, "Hei tuanku
yang berbahagia, kapada esok hari hamba tuanku menyatakan
kapada tuanku deri hal orang yang ditentuti akan dia itu."

Kamudian maka hakim x\kileh bangunlah, pada saat itu

jua ia pulang ka rumahnya. Maka diturunkannya lah Saif-al-

Yezan deripada atas bukur amas itu, lalu berkata ia bageinya,

"Demi Allah, hei anakku Saif-al-Yezan, jikalau tiada aku
perbuat perbuatan yang menghilangkan akal segala hakima itu

deripadamu neschaya mengatahui dan mendapat marika itu

akan dikau : dan jikalau angkau ini diturunkan pada petala

bunii sakali pun akan didapatlah olih marika itu akan dikau.

Akan tetapi kapada hari esok aku khabar kapada Raja Malek al

Kamar dengan kata-kata yang sapandaiku akan membri bim-
bang l^ageinya deripada menentut akan dikau ; kamudian bolih

kita ikhtiarkan pada waktu yang senan&.akan mengambil kitab

Tarikh-al-Nil itu." Maka dihadlirkan" olih Tamah akan
makanan dan minuman ; dan berchetra-chertralah marika itu

hingga malam hari tidorlah masing-masing katempatnya.
Kamudian berpagi-pagi hari maka Saif-al-Yezan men-

dapatkan kapada Tamah, maka berkata ia kapadanya, " Hei Ta-

mah, bahwasanya aku telah azem handak pergi bcrsama
dengan bondamu pada hari ini, pergi kapada -penghadapan Raja
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Malek al Kamar, aku mahu pergi melihat kota, dan segala per-

hiasannya, dan majelisnya." Maka dijawab olih Tamah, ' Ja-

nganlah tuanku mahu menchari bela atas pekerjaan ini ; kami
handak meflfutiefr, tuanku handak inembukakan akan dia."

Maka berkata Saif-alYezan bageinya, " Tiada dapat tiada

bageiku yang demikian itu'; maka ku pohonkan kapadamu
dengan nama Allah azz u jal aku pinta malumkan kapada
bondamu dengan yang demikian khabarku ini."

Maka didengar oleh Akileh pada hal itu waktu ia ber-

khabar kapada Tamah, maka lalu berkata bondanya, "Hei
Tamah, apa yang dikahandaki olih anakku Saif-al-Yezan ?

"

Maka berkata ia,
" Hei bondaku, bahwasanya ia handaklah

naik serta bondaku pergi melihat bermain-main diatas per-

bandaharaan Kaja Kamar pada hari ini, ia handak melihat se-

gala perhiasannya dan alatannya." Maka berkata ia bageinya,
" Hei Saif-al-Yezan, apa pekerjaanmu dengan yang demikian?
Maka jawabnya, " Entah jikalau ada jalan kabinasaan, ka-

matian dalam itu sakalipun aku handak pergi jua." Maka ber-

kata bageinya hakim Akileh, " Hei anakku, jika tiada dapat

tiada angkau handak jua pergi serta aku, akan tetapi aku pinta

satu kapadamu, janganlah angkau berkata-kata dan berchetra-

chetra sakali : kali." Maka jawabnya, " Belikan, hei ibuku."

Makatetkala itu dipakaikannya akan dia olih Akileh pakaian

perampuan, dan digantongkannya pedang pada batang leher-

nya Saif-al-Yezan, lagi dipikulkannya diatas bahunya satu

bokcha yang ada didalamnya segala perkakas dan alatan

ramilnya: maka lalu baaganlah hakim Akileh pada saat itu

naik diatas baghalriya, lalu berjalan pergi mendapatkan Raja
Kamar. Dan Slfrif-al-Yezan pun adalah mengikut diblakang

hakim x\kileh, berjalan serta Akileh itu datang kapada peng-

hadapan Baja Malek al Kamar itu.

Maka dilihat olih Raja, serta membri hormat Raja, bangun
berdiri akan memuliakan hakim Akileh. Dan segala orang
besar-besar, dan segala wezir, dan segala hakima pun bangun-
lah membri hormat kapada Akileh itu ; maka lalu didudok-
kan oranglah itu pada tempat kadudokkannya pada antara sisi

Raja. Lalu berkata Raja kapadanya, " Ya ibuku, katahuilah
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olihmu bahwasanya aku pada malam tadi sakali-kali tiada

bolih mendapat tidor deripada sangat khuatir didalam hatiku

deri kerna orang yang kita tentut akan dia." Maka tetkala

didcngar olih hakim Akileh kata-kata Eaja yang demikian itu

maka lalu ia tersenyumlah. Maka lalu berkata Eaja kapada-

nya, " Ya ibuku, apalah yang ibuku tcrsenyum itu? " Maka
jawab olih hakim Akileh, " Hei Raja yang berbahagia, bagei-

mu kasukaan !
" Maka jawab Raja, " Kasukaan apa bagei-

ku? " Maka berkata hakim Akileh, " Dengan lari akan orang

yang ditentut itu ; takut ia deripadamu dan deripada segala

hakimmu." Maka tetkala didengar olih Raja Malek al Kamar
kata Akileh itu menjadilah mukaRaja yang putih menjadi mu-
ram, lagi Raja menampar-nampar mukanya, lagi mencharik
kainnya bajunya. Maka berkata hakim Akileh itu kapada
Raja, " Hei tuanku yang berbahagia, deri kerna apa suatu

tuanku perbuat perbuatan yang demikian ini ? " Maka jawab
oleh Raja, " Hei ibuku, katahuilah olihmu bahwasanya orang

yang kita tentut itu akan dia tiadalah ia peigi deri negri kita

ini hingga ia mengambil Kitab Tarikh-Nil itu." Maka kata

bageinya hakim Akileh, " Demi hayat tuanku, hei Raja, telah

pergilah orang itu pada hal tiada ia mengambil sasuatu deripada-

nya dan jika ia kembali pada hari ini neschaya ia jatohlah di-

dalam kasakitan dan terikat ia: maka demikian itu telah nyatalah

padaramalku." Maka berkata Raj a bageinya, "Yaibuku, katahui

olihmu adapun hari ini sahari bulan, marilah kita pergi masok
kadalam kabeh yang ada dalamnya Kitab Tarikh-Nil itu,

sopaya bolih kita preksa ada-kah Kitab itu lagi, atau tiada-kah."

Maka jawab Akileh, "Marilah, tuanku, kita pergi: yang
mana ikhtiar tuanku tuanku perbuatlah."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Adalah surat Kitab Tarikh-Nil itulah yang draembah olih segala

marika itu, dan segala isi negri itu mengatakan tuannya: dan
kapada tiap sahari bulan Raja dan segala isi negri itu pergilah

masok kadalam kabeh itu menyembah akan Kitab Tarikh-Nil

itulah ; demikian adatnya salama-lamanya. Lalu Raja ber-

angkat, lalu bangunberjalan dengan segala wezirnya hulubalang-

nya menuju kabeh itu ; dan hakim Akileh pun naiklah kaatas
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baghalnya itu lain berjalanlali mengikut diblakang Raja, dan
Akileh dan segala orang isi negri itu pun adalah hadlir bersama-

sama : dan Saif-al-Yezan pun adalah mengikut diblakang hakim
Akileh berjalan membawaperkakas Akileh saperti khadimnya.
Maka tetkala itu berkata Akileh kapada Raja, "' Hei tuanku,

katahuilah olihmu bahwasanya orang yang kita tentut itu ada-

lah ia didalam negri ini."
21 Maka isharatkannya kapada Saif-

al-Yezan sopaya janganlah Saif-al-Yezan masok kadalam kabeh
itu, demikianlah maksud Akileh kapada Saif-al-Yezan.. . Maka
Raja dan Akileh tiadalah bercherai-cherai berjalan itu ; hampir
akan sampai kapada kabeh itu, maka hakim Akileh 'pun ting-

gallah ka blakang, maka lalu ia berkata dengan perlahan^er-

lahan kapada Saif-al-Yezan, " Hei anakku, janganlah 1 anakku
masokkadalam kabeh itu serta dengan aku : tinggallah angkau di-

luar kabeh itu, kerna jikalau angkau masok kadalam tempat itu

"maka peti tempat Kitab Tarikh-Nil itu nanti ia berpusing-

pusing saperti adatnya tiga kali, kamudian nanti peti itu datang
mendapatkan kabawah kakimu : maka tetkala itu aku pun. men-
dapat malu.yang besarlah, dan angkau pun nanti , ditangkap

orang di-ikatnya dengan kasakitan yang amat besarlali. Ji-

kalau maliu melawan brapa banyak yang bolih angkau terbunoh ?

kerna manusia pada waktu ini tiadalah dapat terhisab banyak-
nya. Melainkan angkau saorang dirimu juga, yang tiada siapa

yang akan menolong dikau : lagi saperti mishal kata-kata brang,

'Tiap-tiap orang banyak itu mengalahkan saorang yang brani.'

Hei anakku, angkau ini atas tiap-tiap hal pada saorang dirimu
jua, melainkan janganlah anakku masok kadalam kabeh itu."

Kamudian sudahlahia berpesan dengan demikian pesan itu,

dan. dengan be.brapa nasihat yang dibrinya kapada Saif-al-

Yezan, kamudian maka hakim Akileh pun lahi berjalanlah men-
tlapatlah kapada Raja Malek al Kamar itu serta berchetra-che-

tra. Maka lalu masoklah Baja, dan hakim Akileh, dengan se-

gala ouang besar-l)esar itu kadalam kabeh itu. Maka didapati-

nya adalah Kitab Tarikh-Nil itu terantar diatas peti sediakalanya
itu jua adanya. Maka lalu sujudlah. Raja dan segala marika
itu, dengan berpanjanganlah sujudnya segala marika itu pada
haii itu.
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Maka deri hal Saif-al-Yezan adalah ia terhenti dan terdiri

diatas pintu kabeh itu, menileklah ia kapada kalakuan dan
perbuatan segala marika itu ; dan menjadilah ia serba salahl

deripada handak masok dan handak kaluar. Didalam pada itu

maka berkata-katalah ia didalam hatinya itu, " Apalah aku
takutkan deripada segala marika itu ? Bukankah aku Saif-al-

Yezan yang dichari segala marika itu akan daku ? Maka
kerna takut marika itu akan daku maka telah diperbuat telisam

olih segala marika itu atas Kitab itu dengan namaku." Maka
mengerasilah atasnya nafsunya, dan tegohkannya azemnya r

lalu ia masoklah kadalam kabeh itu.

Maka tiba-tiba peti itu berpusinglah, tiga kali berpusing-

pusing. Maka didengarlah olih Eaja itu peti itu berpusing-

pusing, maka Eaj sa pun mengangkatkan kapalanya deripada

sujudnya adanya, serta dengan takut gementarnya. Maka
lalu peti itu pun berkisar-kisar pergi mendapatkan kabawah
kakinya Saif-al-Yezan, antara kadua kakinya peti itu terhenti

ia diam, dan di chelah kelengkangnya Saif-al-Yezan ada peti itu

terhenti. Maka tetkala dilihat olih Eaja Malek al Kamar,
maka berkata Eaja kapada segala rayatnya, " Tangkaplah anak
zina itu." Kamudian maka diserbulah olih segala manusia
marika itu atas Saif-al-Yezan akan mahu menangkapnya.
Maka pada saat itu jua maka Saif-al-Yezan pun mengaluarkan
pedangnya yang digantongnya pada batang lehernya itu, di-

chabutnya maka berkata Saif-al-Yezan, "ALLAH AKHBAE."
Lagi kata Saif-al-Yezan kapada segala marika itu, " Hei an-

jing negri ini^ dan tammat akulah yang bernama Saif-al-

Yezan " Maka serta ia menyerbukan dirinya itu kadalam
teatera orang yang banyak itu, mengerat kapala orang itu,

berpelantingan saperti anak keti jatoh ka .bumi. Didalam
pada itu sampailah kaluar deripada dalam kabeh ka
tempat yang luas ; maka tetkala itu segala orang kechil

besar, tu'ah muda, sakaliannya, menyerbukan dirinya

melawan Saif-al-Yezan sampai waktu aser. Maka tet-

kala sajnpai petang hari maka Saif-al-Yezan pun mengejar
kapada suatu . pihak dengan bebrapa banyaknya orang yang
mati terlintang di jalan itu, maka terserandonglah kaki Saif-
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al-Yezan, maka ia pun rebahlah, dengan pengsan yang tiada-

lah sedarkan dirinya. Maka ditangkaplah olih orang yang
banyak itu, lalulah di-ikatnya oranglah akan Saif-al-Yezan itu,

lalu dibawa menghadap kapada Eaja Malek al Kamar.
Maka lalu berkata Eaja kapada orang yang banyak itu,

" Dan janganlah angkau sakalian membawaorang itu kapada
aku, tiadalah dapat aku memandang akan mukanya ; melain-

kan angkau sakalian bawalah pergi ka bukit akan dia itu, dan
hulurkan dengan tali kadalam penjara lobang bukit itu dengan
ikatannya sampai ka tanah ; kamudian lepaskanlah tali itu

deripada tanganmu : kamudian deripada itu maka kamu tutop

pintu penjara itu, lalu dipateri kapala pinti itu dengan timah
dipateri mati sakali. Maka tiadalah ada maksud kami lagi

handak membunoh dia, dan maksud kami handak menyeksai
dia sopaya ia bolih merasai seksa itu."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalah lobang penjara yang ada pada bukit itu, maka
didalamnya lobang itu dua puloh depa dalamnya ; maka nama-
nya lobang itu, penjara itu, 'Hebab-al-Ghadlab. Maka adalah

lamanya lobang itu tiadalah terbuka-buka dlapan puloh tahun
lamanya, dan ditutopnya itu dengan timah ; dua puloh pah-

lawan yang tiada bolih membuka atau menutopnya itu.

Maka kaluarlah segala marika itu membawalah Saif-al-

Yezan pergi ka tempat lobang itu. Makadibukalah olih orang
tutopnya itu; maka kaluarlah asap hitam rupanya memenohi
sampai ka udara, serta dengan bau yang husok, yang tiadalah

dapat terchium olih rnanusia akan baunya itu hingga sampai-
lah hilang baunya itu. Kamudian dibawalah orang Saif-al-

Yezan itu, lalu dihulorkan oranglah kadalam lobang itu sam-
pailah ka tanah. Maka ditutopkan oranglah, maka lalu di-

pateri kapala tutopnya itu dengan timah ; kamudian pulanglah
masing-masing ka tempatnya.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka tinggallah Saif-al-Yezan didalam lobang itu pada hari

itu pada hal tiadalah ia lupa dan lalai deripada menyebut nama
Allah taala dengan tasbihnya, dan tahlilnya, dan tehemednya,
dan tekdisnya sampailah masoklah malam hari. Tetkala sam-
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pailah pada sapertigaan malam yang akhir, dan bintang

Zuhrah pun gilang gemilang, maka pada waktu itu maka Saif-

al-Yezan mengadulah ia kapada Allah Tuhannya yang awal
dan akhir dengan doa yang tiada terhijab pada tetkala hadlir,

lalulah berkata ia,

(Here follotcs a prayer in Arabic).

Kamudian berkata ia pula bebrapa patah kata shair diatas

yang telah didapatinya deripada asal mulanya kajadiannya,

hinggalah yang ia dapat deripada kasukaran dan kasakitan itu.

Kamudian maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-

Maali : —Dzakar Allah azza, maka tetkala selesailah ia deri-

pada doanya dan aduannya kapada Allah Tuhan yang meng-
atahui akan . halnya pada tlahir dan pada batinnya, dan yang
memperkenankan akan seru, diclatangkannya yang kasentausaan
dan pelepasan. Maka tiba-tiba dilihat olih Saif-al-Yezan akan
dinding ajaib penjara itu merekalah pada pihak hadapannya.
Maka masoklah deripada tempat mereka itu suatu orang, pan-
jangnya lobang itu, maka ia berjalan-jalan hingga sampailah
ia kapada Saif-al-Yezan, maka ia duduk dengan tundoknya,
lalu ia menchium kapala Saif-al-Yezan, dan menchium kakinya,

serta ia berkata bageinya, " Salamat angkau, hei pahlawan ze-

manmu, dan yang pantas diatas kenderanmu, dan yang-manis ba-

rang kalakuanmu ; dan katahuilah olihmu bahwasanya aku
telah datang kapadamu meminta tolong ; dan berkahandak aku
deripadamu akan melepaskan daku deripada kasakitan dan ka-

binasaan yang datang diatasku." Maka dijawab olih Saif-al-

Yezan, " Hei orang, angkau ini datang mendapatkan dan mem-
perbuatkan mainan akan daku, lagi memalu-malukan daku."
Maka lalu berkata ia, " Demi Allah jika adanya aku ini lepas

neschaya aku tunjokkan kadudukanmu akan tahulah akan
mendapatkan daku didalam belunggu dandidalam penjara ini."

Maka kamudian dijawab olih orang itu pula, " Demi Allah seru

sakalian alam, dan yang melakukan atas sakaliannya dengan
kahandak kuderp.t iradatnya, tiadalah aku datang akan bermain-
main ; bahwa sunggohnya aku datang ini pada tlahirnya dan
batinnya bersamaan jua adanya. Kerna adapun aku datang
ini adalah yang tunjokkan kapadaku. dan yang mengatakan,
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dia yang bolih menolong akan daku hanyalah tuanku." Maka
berkata Saif-al-Yezan bageinya, " Adapun yang meminta to-

long itu patutnya aku, kerna aku ini didalam kasakitan dan
kasukaran yang tiada dapat akal dan pikiran deripada kalepas-

an. Dan bahwasanya aku terlalu ajaib deripadamu meminta
deripada aku katolongan, dan aku didalam hal perchintaan bela

ini." Maka dijawab orang itu, " Jikalau angkau menolong-

akan daku, aku menolong akan dikau." Maka Saif-al-Yezan

bertanyakan kapadanya, " Siapa angkau ini, hai laki-laki yang
indah-indah kajadianmu '? " Maka jawabnya bageinya, "Aku
ini laki-laki! Bahwa sasunggohnya aku ini perampuan, anak
Kaja jin Islam, lagi mumin, lagi muhid atas agama nabi Allab

Ibrahim Khalil Allah alaihi salam, dan namaku Akesah dan
tempat kadiaman kami pada Buleh Kamar kapada pihak sungai

Nil. Dan adalah pada negri kami saorang orang salih, dan
diamnya pada negri kami dan ia itu deripada Autadi

2
pada

bumi : dan ada bageinya suatu kabeh, tempat kadiamannya.
Maka adalah sekarang ini ada datang diam hampir kami
suatu marid, yang bernama Mekhattap, yang terpotong

tangannya, dan telah melihat ia akan daku dengan tilekan

berahinya. Maka didapatinya dengan tilek itu saribu

hasherat pada hatinya, dan kasih ia akan daku, kasih

yang amat sangat ; dan meminta akan daku deripada ibu bapa-
ku bebrapa kalinya ; maka sekarang mengakulah ibu bapaku
kapadanya akan menyerahkan aku bageinya. Dan handaklah
melepaskan aku deripada kajahatannya dan belanya, kerna ia

itu terlalu amat krasnya, tiada yang melawan akan dia : dan
tiada ia mempunyai malu dan takut pada hal ia itu menyembah
api. Maka telah aku berkata kapada bapaku, "Hei bapaku, be-

tapa angkau mengahwinkan daku dengan saorang laki-laki yang
kafir, yang derhaka akan Tuhannya ? " Maka jawabnya bagei-

ku, 'Aku menolakkan kajahatan deripada aku dengan dikau.'

Maka tetkala aku dengar kata-kata bapaku yang demikian
maka kaluarlah aku deripadanya dengan kechil hatiku, dan per-

chintaanku yang tiada berkasudahan, serta dengan ayer mata-
ku saperti hujan : maka dudoklah aku dengan tangisku yang
demkian. Maka lalu aku pergi mendapatkan kapada saorang
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Sheikh deripada manusia, dan namanya Abd-al-Salam : dan
aim didalam hal fcangisku itu, dan berhadaplah aku kapadanya.

Maka katanya bageiku, " Apa yang angkau tangiskan dia ?
"

Maka aku cheritrakan haiku, dan deripada awalnya dan akhir-

nya. Maka lalulah berkata Sheikh itu bageiku, " Ada-kah ang-

kau mengatahui siapa yang akan membunoh marid itu?"
Maka jawab aku, " Tiada aku katahui, hei tuanku, dan siapa ia

orang itu ? " Maka kata ia,
" Ia itu orang yang memutuskan

tangannya." Maka kataku bageinya, " Siapa orang itu ?

"

Maka katanya bageiku, " Ia itu adalah saorang muda, dan baik

parasnya, dan pantas barang lakunya, dan sederhana per-

tubohannya, dan namanya Saif-al-Yezan." Maka kataku, "Hei
tuanku, dim ana yang bolih mendapat akan dia ? " Maka ber-

kata Sheikh itu, " Adalah ia pada masa ini terpenjara didalam
Hebab-al-Ghadlab pada pibak sisi bukit." Maka deri kerna

itu hamba ini datang mendapatkan dikau, heipahlawan: ka-

pada saat ini jua hamba tuanku melepaskan akan tuanku, dan
menjunjong, dan menjulang membawaterbang ka negri hamba
tuanku akan membunoh marid Al Mekhattap yang kakutuk
itu, sopaya lepaslah aku deripadanya dan deripada bahayanya,

lagi sopaya bolih istirahat kami dan isi negri kami deripada-

nya."
Kamudian maka Akesah pun menggoyangkan rantai be-

lunggu pada lehernya dan pada kakinya, maka jatohnya pe-

chahlah putusnya. Kamudian dijulanglah Akesah akan Saif-

al-Yezan itu kaatas bahunya, lalu ia membawaberjalan pada
lobang itu, maka ditolakkannya dengan tangannya, maka lalu-

lah ruboh terbukalah : maka lalu dibawanyalah kaluar kaatas

bukit. Maka diterbangkannya Saif-al-Yezan itu kaatas udara
;

kamudian maka diturunkannya kapada kabeh Sheikh Abd-al-

Salam, maka diletakkannya Saif-al-Yezan itu kapada pintu

kabeh itu. Maka katanya kapada Saif-al-Yezan, " Minta olih-

mu idzin deripadanya akan masok kadalam itu." Maka Saif-

al-Yezan pun berserulah, "Hei tuan yang ampunya tempat ka-

diaman ini." Tiba-tiba Sheikh itu mendengarlah suara deri

dalam kabeh itu orang berseru-seru itu diluar rumah dan
alaman. Maka saat itu Saif-al-Yezan pun masoklah deripada
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pintu kabeh itu, masok kadalam ; maka didapatilah adalah

saorang Sheikh duduk diatas masallanya terlalu hebatnya, dan
bageinya mukanya dengan chahaya-chahaya gilang gemilang

terbit deripada nur putihnya. Maka tetkala dilihat olih Sheikh
itu kapada Saif-al-Yezan maka bangunlah ia dengan hormat-
nya akan dia, maka didakapnya akan dia, maka didudukannya
pihak sisi sablah kanan, maka ia bertanya kapada Saif-al-Yezan

deripada halnya. Maka lalu dichetrakanlah olih Saif-al-Yezan

deripada permulaannya datang kasudahannya. Lalu berkata

Sheikh itu kapadanya, "Dan katahui olihmu, hei Saif-al-Yezan,

dan bahwasanya adalah angkau ini salih pada zeman ini dengan
tiada shak lagi, dan yang tiada desta : maka handaklah ber-

henti padaku pada samalam-malam ini pada tempatku sertaku

ini ; maka esok hari insha Allah taala datanglah kapadamu
Akesah akan membawaakan dikau ka mahligi Al Mekhattap."

Maka tetkala itu tinggallah Saif-al-Yezan bermalam kapada
Sheikh itu dengan beribadat akan sembahyangnya, dan tasbih,

dan tekdis, dan tehemed, dan tahlil, bagei Allah Tuhan azz u
jal. Maka adalah Saif-al-Yezan didalam sujud bagei Tuhan
Eabb-al-alamin yang disembahnya maka sampai naiklah pajar,

tranglah tanah.

Kamudian maka Akesah pun datanglah mendapatkan
kapada Saif-al-Yezan, lalu dijulangnya, dibawanyalah terbang

pada sahari-hari itu, maka sampailah kapada mahligi Mek-
hattap : maka Akesah pun menurunkanlah Saif-al-Yezan itu

ka bumi. Lalu berkata Akesah bageinya, " Hei Saif-al-Yezan,

angkau lihat pada pihak hadapanmu itu, apalah yang ada
tampak deri jauh itu, sasuatu hitam ? " Maka katanya kapada
Akesah, " Adalah aku lihat suatu benda yang hitam, tiadalah

tentu bageiku warnanya dan rupanya deripada pandangan deri

jauh itu." Maka Akesah berkata bageinya, " Itulah mahligi

marid Mekhattap yang terkerat tangannya itu. Dan sekarang
pun aku tiadalah kuasa bageiku melangkahi lagi kahadapanku
deripada pihak tempat ini sasuatu langkah pun." Maka ber-

cherailah Akesah dengan Saif-al-Yezan.

Maka lalu Saif-al-Yezan pun berjalanlah menuju kapada
mahligi marid Mekhattap itu, sunggoh hari pun malamlah.
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Maka sampailah ia pada bawah mahligi Mekhattap itu, maka
didapatilah tiadalah bageinya pintu, dan berpusinglah ia

mengelilingi mahligi itu akan menchari tempat pintu itu handak
masok, maka tiadalah dapat. Dan telah didapatinya mahligi

itu teramat tinggi deripada bumi, maka adalah tingginya deri-

pada bumi itu kira-kira lima ratus hasta : maka Saif-al-Yezan

pun berhentilah pada malam itu pada bumi dibawah mahligi

itu.

Kamudian maka pajar pun kaluarlah, dan tranglah bumi
itu ; maka lalu Saif-al-Yezan pun berjalan-jalanlah berpusing-

pusing mahligi itu. Maka terpandanglah jenela dengan bidai-

nya telah terbukalah, dan antara jenela dengan bumi itu dua
ratus lima pulch hasta. Maka terpandanglah olih Saif-al-

Yezan pada jenela itu bebrapa orang yang mengintai kabawah
itu, serta mengisharatkannya dengan tangan kapada Saif-al-

Yezan. Maka kadengaranlah olih Saif-al-Yezan kata-kata

orang diatas kota itu, serta mengatakan, " Tiadalah shak lagi,

dan tiadalah waham lagi melainkan inilah ia." Kamudian
maka dihulorkanlah orang diatas suatu tali serta dengan ikat

pinggangnya deri atas itu, dengan bebrapa ubongan tali itu,

hingga sampailah kapada Saif-al-Yezan ujong tali itu. Maka
tiba-tiba mendengar ia orang yai.g diatas mahligi itu berkata,
" Hei pahlawan, tambatkanlah olihmu badanmu dengan tali

ini." Maka Saif-al-Yezan pun menambatkan pinggangnya,

maka lalulah ditarik oranglah deri atas mahligi itu hingga sam-
pailah ia kaatas kapada marika itu. Maka tetkala sudah ada-

lah Saif-al-Yezan diatas mahligi itu dilihatnya segala marika
itu anak perampuan muda-muda, dengan rupa indah-indah,

dengan baik parasnya, adalah yang saperti bulan pernama
dengan gilang gemilang ehahaya mukanya. Maka adalah ma-
rika itu membri salam dengan hormat dengan tatlim kapada
Saif-al-Yezan, serta berkata segala marika itu bageinya, " Ha-
lawa sahalawa merhabaik, ya Saif-al-Yezan, hei yang telah

menerangi kampong dan halaman, dan yang menghilangkan
kasakitan, dan yang mendatangkan kalepasan." Maka laJu

berkata Saif-al-Yezan bageisegala marika itu, " Siapa yangmem-
bri tahu kapadamu akan namaku ini ? " Maka dijawablah
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olih saorang deripada marika itu, " Akulah yang membri tabu
kapada segala marika ini akan nama tuanku." Maka berkata

Saif-al-Yezan kapadanya, " Apa namamu, sudaraku ? " Maka
dijawabnya, " Dan aku ini anak Raja negri China yang diatas,

dan sakalian ini anak Raja-raja belaka. Dan adalah kami ini

disini telah disambar olih rnarid Mekhattap deripada tempat
rumah tangga kami, maka dibawanya kapada tempatnya ini.

Adapun sebab aku mendapat akan namamu, adalah pada ma-
lam tadi aku berbaring'- baring 3 engan pikir perchintaanku deri-

pada percheraianku deripada ibu bapaku, dan deripada negriku,

dan kaum kaluargaku, dan hamba sahyaku, serta sesak piluku,

tangisku; didalamdemikian itu, maka tertidorlah aku: maka telah

lennyaplah tidorku, maka datanglah kapadaku saorang orang
didalam tidorku itu; maka ia berkata kapadaku, 'Janganlah
angkautakut dan susah, hei Nahid, telah hampirlah masa akan
kxlepasanmu dan segala anak ini diatas tangan saorang orang
muda berlela yang akan datang pada tempat bumi ini, dan nama-
nya Saif-al-Yezan : dan adalah kamatian mela'un kutuk marid
itu diatas tangannya ; dan ia yang telah mengerat tangannya
didalam negri Absha. Maka apabila angkau terkejut deripada

tidormu ini angkau dapati akan dia, adalah terhenti ia dibawah
mahligi ini ; maka kamu tuan tariklah ia naik kaatas, maka
ialah akan membunoh marid itu, Mekhattap itu, kamudian
bolih kamu mendapat istirahat dan kasenangan, dan lepaslah

kamu deripada mara bahya mela'un itu, lagi sopaya bolih

istirahat segala orang donia ini.' —Maka tetkala sedarlah aku
deripada tidorku itu, maka lalu aku cheritakanlah mimpiku
itu kapada segala anak-anak ini, maka dijawablah olih segala

marika itu dengan, " Adalah mimpi itu tiadalah sabenarnya.
Deripada waswas sheitan jua itu adanya." —Maka berkata pula
bageiku orang itu dalam tidorku bahwa orang muda itu akan
menyuroh kapada aku masok didalam agamanya, dan lagi

1

mengikut dengan bageinya, katanya, 'neschaya angkaulah akan
menjadi taulannya didalam shorga.' Maka jawab aku kapada
orang yang berkata-kata didalam tidorku itu, 'Apalah agama-
nya? ' Maka katanya kapada aku, ' Agamanya agama Islam,

dijalannya jalan iman, dan ia itu agama nabi Allah Ibrahim
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Khalil Allah alaihi salam.' Maka telah aku perchayalah di-

dalam tidorku, telah adalah masok iman didalam hatiku, dan
chahaya Islam kapadaku. Maka tetkala aku berkata kapada
segala anak-anak itu atas mimpiku itu, maka berkata segala

marika itu kapada aku, ' Jikalau sabenarnya mimpimu itu ia

tiulan kami yang diatas tangannya kalepasan kami.' —Ka-
mudian kami menghulur akan tali, lalu kami tariklah akan dikau

kaatas kapada tempat kami ini. Maka, demi agamamu, bukan-
kah angkau ini Saif-al-Yezan ? " Maka jawabnya bageinya,
" Sabenarnya, demi agamaku, akulah Saif-al-Yezan." Maka
tetkala itu lalu berkatalah Nahid, " Hulurkanlah tanganmu,
hei tuanku, bahwasanya aku berkata, ' Ishahadat la ilah ilia

Allah wu ishahadat Ibrahim Khalil Allah.'
' : Maka tetkala

itu sudahlah perchaya Nahid itu, maka adalah segala peram-
puan yang muda-muda sakaliannya pun masoklah agama
Islam, maka diperbuat olihnya saperti perbuatan Nahid itu.

Kamudian maka Saif-al-Yezan bertanya kapada segala marika
itu dimana ada marid yang kutuk itu. Maka dijawab segala

marika itu bageinya, " Bahwasanya ia ada kapada Eajanya
yang diatasnya dan diatas kaumnya, dan telah hampirlah akan
datangnya kapada kami saperti adatnya."

Maka telah berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-

Maali

:

:—Maka adalah antara Saif-al-Yezan berkata berchetra-

chetra dengan segala anak yang muda-muda itu maka tiba-tiba

ia mendengar galak gempita dengan gcmparnya turunlah deri

atas hawa. Maka habislah berlari-larian segala perampuan
yang muda-muda deripada hadapan Saif-al-Y^ezan pergi ka tem-

pat masing-masing, serta menutop pintu bilek geliyang dengan
saketika itu jua. Maka Saif-al-Yezan tinggallah saorang diri-

nya, maka berkata ia,' 'Mengapa sakalian marika itu meninggal-

kan daku saorang diri dan pergi marika itu deripada aku?"
Maka antara yang demikian maka melihat ia dua kaki terjulnr

saperti batang kayu yang amat besar, dan rupa yang amatkeji,

dan mata yang saperti api bernyala-nyala. Maka afrit itu me-
lihat akan Saif-al-Yezan maka kenalnya dengan sabaik-baik

pengenalannya, maka berkata ia bageinya, " Hei anak zina,

hingga sampai kamari angkau datang ? Dan sasunggohnya
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angkau pliharaan binatang, apa kahandakmu angkau datang

kapada tempat ini ? Maka pada hari ini kasudah-sudahan
harimu didalam dunia. Tiadakah memudahi bageimu pada
barang yang telah angkau perbuat pada masa yang telah lalu ?

Maka pada hari ini aku menuntut bela deripadamu, dan aku
mengantar dikau pada kubormu." Kamudian jin afrit marid
itu mengluarkan tangannya handak menchapai prutnya Saif-

al-Yezan, maka tiba-tiba Saif-al-Yezan telah mendahului akan
dia dengan pedangnya yang saperti kilat yang pantas, dan sa-

perti angin yang dras, maka ditetakkan marid itu, maka putus-

lah tangannya yang sablah lagi berpelanting, serta bertampik
Saif-al-Yezan dengan katanya, "Allah Akkbar &c. (an ejacula-

tory prayer in Arabic). " Maka afrit itu pun meraunglah maka
berkatalah, " Angkau bunohlah akan daku, hei anak zina; akan
tetapi tammamolihmu akan membunoh aku sopaya mendapat
angkau istri deripadaku dan deripada kajahatanku : ulangilah

olihmu sakali lagi." Maka Saif-al-Yezan handak mengulangi
atas memalu dengan pedangnya itu bageinya ; —tiba-tiba Saif-

al-Yezan mendengar suatu suara, " Hei pahlawan, janganlah

angkau mengulangi dengan palu,
23

neschaya kembali kapada-
nya tangannya itu saperti sedia kala, dan kembali, dibunohnya
akan dikau dan akan kami sakaliannya dengan sajahat-jahat

bunohnya dan kalakuan. Akan tetapi tinggalkan olihmu akan
dia sopaya bolih angkau melihat ibarat deripadanya." Lalu
ditinggalkanlah olih Saif-al-Yezan. Maka didalam afrit itu

meraung, tiba-tiba maka naiklah api deripada kakinya sampai-
lah kapada kapalanya memakan dia, dan sampailah menjadi
habu terhimpun pada tempat itu, disegrakan Allah taala

memasokkan nyawanya kadalam naraka kapada sajahat-jahat

tempat.

Maka Akesah pun telah turunlah pada waktu itu jua deri-

pada atas bumbongan mahligi itu ; dan adalah ia yang men-
yurohkan Saif-al-Yezan itu yang mengatakan, " Jangan
angkau mengulangi dengan palu itu atas marid itu." Maka
tetkala dilihat olih Akesah akan mela'un marid itu menjadi
habu lalu bcrkatanya bagei Saif-al-Yezan, " Hei pahlawan
zemannya, dan yang pantas diatas kenderannya, tiadalah desta
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akan Allah taala tanganya deripada memalu akan setrunya !

"

Maka lagi berkata Akesah, '* Hei tuanku telah sampaikanlah
hajatku dan maksudku, telah menanggonglah kasih yang
sangat yang tiada dapat terbalas olihku, apa kahandak hajat

tuanku diatas hamba tuanku sopaya bolih segra hamba tuanku
mengerjakan dia, jikalau hilang nyawa hamba tuanku sakali

pun." Maka dijawab olih Saif-al-Yezan, " Pada masa ketika

ini belumlah suatu hajatku bageimu. Akan tetapi jikalau

bolih aku pinta kapadamu antarkan segala anak-anak peram-
puan masing-masing kapada ibu-bapanya terdahulu deripada

tiap-tiap sasuatu pekerjaan yang lain." Maka diterimalah

olih Akesah dengan sabaik-biak pendengerannya dan kalakuan-

nya : maka diperolih serta diperbuatlah Akesah barang yang
te ah disurohkannya olih Saif-al-Yezan itu ; lalu ia mengantar
akan marika itu sakaliannya masing-masing ka negrinya, dan
dipertemukan kapada ahelnya, hingga tiada yang tinggal lagi

didalam istana mahligi itu hanyalah Nahid anak Eaja China.

Maka berkata Akesah bageinya, " Hei sudaraku Saif-al-Yezan,

ada-kah lagi hajatmu ? " Maka jawab olihnya " Naam, lagi

angkau sampaikan Nabid ini pada negrinya yang bapanya Eaja
China diatas takhtanya." Maka didengar olihsNahid, serta ia

berkata, " Lawa Allah ! hei pahlawan zemannya, bahwasanya
aku tiadalah mahu bercherai dengan dikau deripada tempat ini,

kerna aku dijanjikan olih orangyang datang pada masa tidorku

itu bahwasanya aku akan kahwin dengan dikau." Maka
dijawablah olih Saif-al-Yezan, " Hei Nahid, katahui olihmu aku
telah meletakkan sempah diatas diriku bahwasanya tiadalah

aku kahwin kapada sasaorang yang lain yang terdahulu deripada

Seti Shameh anak Kaja Malek al Afrah. Akan tetapi jikalau

adalah rezekiku, dan nasibku, dan janjiku deripada azaliku

tiadalah dapat tiada akan angkau bertemu jua dengan daku, dan
bolih sampaikan maksudmu itu. Jika angkau kahandak pada

segra pada sekarang ini, tiadalah angkau perolih yang demikian

itu." Maka kata Nahid, " Aku pohonkan dikau dengan nama
Allah azz u jal, hei pahlawan, melainkan angkau tinggalkan

daku kapadamu, dan angkau ambilkan aku sertamu barang ka-

mana angkau pergi, kerna tiadalah bolih sabar aku atas berahi
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dengan dikau dengan suatu saat." Maka jawab Saif-al-Yezan,
" Hei Nahid, janganlah angkau panjangkan katamu ini lagi deri-

pada berkata-kata. Demi Allah tiadalah aku kahwin akan

perainpuan yang lain, atau anak orang yang asing, terdahulu

deripada Seti Shameh. Maka janganlah angkau membuboh
perchintaan didalam hatimu." Maka berkata Saif-al-Yezan

kapada Akesah, " Ambillah olihmu akan Nahid ini, bawalah
ia pergi, antarkan kapada ibu-bapanya." Maka diambil olih

Akesah. Lalu berkata Nahid kapada Akesah, " Sabarlah

olihmu sadikit atasku hingga aku mahu berkata-kata kapada-

nya dengan dua patah kata," serta dengan berchuchuran aver

matanya. Maka berkata Akesah, " Khabarkanlah apa yang
angkau mahu khabarkan itu dengan segranya." Maka ber-

kata Nahid, " Hei Saif-al-Yezan, aku pohonkan kapada Allah

subhana u taala, saperti adanya angkan memechahkan hatiku,

dan tiada angkau terima akan pintaku, bahwasanya barang di-

antarkan Allah taala akan dikau pada negriku dengan bertelan-

jang, dan dengan gundul, dengan tiada berkasut." Maka Saif-

al-Yezan pun menengking akan Akesah dengan suara yang
kras, " Angkat olihmu akan dia, bawa pergi." Maka diangkat-

lah olih Akesah dengan segranya dan diantarkanlah dinegrinya,

disampaikannya kapada ibu-bapanya pada waktu saat itu jua.

Maka Akesah pun kembalilah kapada Saif-al-Yezan. Ka-
mudian maka berkata AkesalVkapada Saif-al-Yezan, " Hei tuan-

ku, ada-kah lagi bageimuhajat yang. bolih aku menyampaikan
akan dia, atau kabratan yang bolih aku meringankanlah akan
dia?" Maka jawab olih Saif-al-Yezan, " Wa Allah tiadalah

sasuatu apa."

Maka tetkala itu Akesah pun mengangkatlah akan Saif-

al-Yezan membawa akan dia terbang kapada kabeh Sheikh
xAbd-al-Salam. Maka dilihat olih Sheikh Abd-al-Salam akan
Saif-al-Yezan datang itu maka disongsongkannya disambutnya
serta ia membri salam dengan hormat tatlimnya kapada Saif-

al-Yezan. Maka Saif-al-Yezan pun membalas salamnya de-

ngan hormat tatlimnya. Maka lalu berkata Sheikh itu bagei-

nya, " Telah sudahlah sampai hajatmu ?" Dijawab olih Saif-

al-Yezan, " Naam, ya Said, " artinya, " Behkan, ya tuanku."
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Maka Sheikh itu pun berkata-kata kapada Akesah dengan
berbrapa kata, demikian lagi kapada Saif-al-Yezan.

Kamudian maka Akesah pun meminta handak memohon
pulang ; maka Saif-al-Yezan pun mengambil deripada Akesah
itu sempah setia, bahwasanya Akesah itu tiadalah meninggal-

kan akan Saif-al-Yezan itu kapada segala pekerjaan dan ka-

sakitan dan kasukaran , melainkan handaklah ia hadlir pada waktu
saat itu. Dengan yang demikian itu, telah sudahlah ia membri
sempah setia kapada Saif-al-Yezan, maka Akesah bermohonlah
pergi dahulu ; kamudian ia berbalik kapada Saif-al-Yezan.

Maka berkata Sheikh Abd-al-Salam kapada Saif-al-Yezan,
" Tinggallah olihmu kapada aku, hei anakku, pada malam ini,

kerna aku meninggalkan dunia ; maka apakala sudahlah aku
mati, angkau mandikan akan daku ; kamudian angkau menoleh
sablah kananmu, akan mendapat angkau suatu kain kafan yang
tiada ditenuni olih orang yang bertenun, dan tiada ditukangi

olih segala tukang, melainkan bahwasanya jadian kafan itu

dengan prentah Allah taala yang amat kuasa, lagi mendengar
yang telah dikata bageinya ; dengan kuderatnya kuasanya maka
jadilah ia." Kamudian maka Sheikh Abd-al-Salam itu meng-
ajarkan kapada Saif-al-Yezan, dan betapa akan mandikan, dan
mengafankan, dan menyembahyangkan atasnya. Kamudian
maka ia berdiri pada siang dan malamnya dengan tasbih, dan
tahlil, dan tatlim, dan tehemed bageinya Tuhan Malek-al-jalil.

Dan terbitlah pajar, maka Sheikh x\bd-al-Salam pun bangun
mengambil ayer sembahyang; kamudian ia sembahyang be-

brapa raka'at; kamudian maka berbaring-baring ia diatas tikar-

nya dan menghadap ia akan kiblah. Maka terbit peloh deri-

pada dahinya ; dan membetulkan ia akan dirinya, dan meng-
uchap ia akan dua kalimah shahadat, maka lalu ia kembalilah
ka rahmat Allah taala, maka disegrakan Allah taala akan rah-

matnya kadalam shorga.

Maka tetkala dilihat olih Saif-al-Yezan maka bangkitlah
ia dengan segranya kapadanya, dan dichium kadua matanya,
dan dibukanya pakaiannya dengan segranya ; maka menoleh ia

ka kiri, maka melihat ia suatu bekas datang deripada gharib,

dan diatasnya itu pachai, baunya terlalu haium deripada kes-
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turi. Kamudian itu menoleh ka sablah kanannya, maka men-
dapat ia kain kafan teramat putihnya deripada ayer yang beku,

dan bageinya baunya teramat harum. Maka dimandikanlah

olih Saif-al-Yezan saperti yang telah di-ajarkannya akan dia,

dan dikafankannya pada kafannya itu. Kamudian maka Saif-

al-Yezan kaluar ia ka luar kabeh itu, dan berseru-seru ia dengan
nyaring suaranya demikian bunyinya, " Al salat rahim Allah."

Maka tiadalah brapa lamanya maka datanglah bebrapa kaum,
berjenis-jenis rupanya kaum itu ; maka sembahyangkan olih

segala marika itu akan dia ; kamudian ditinggalkan olih segala

marika itu, masing-masing membawa halnya. Maka Saif-al-

Yezan pun menggalikan liangnya maka ditanamkannya akan
dia dibawah mihrabnya saperti yang telah dikatakannya olih

Sheikh Abd-al-Salam itu akan dia.

Maka tetkala sudahlah selesei menanamkan dia maka da-

tanglah Akesah kapada Saif-al-Yezan, maka di-angkatnya akan
dia dibawanyalah akan Saif-al-Yezan terbang didalam hal itu

hingga sampailah ia kapada suatu bukit. Maka berkata Akesah
kapadanya, "Hei sudaraku, apa yang ada tampak dihadapanmu
itu '? " Maka ditilek olih Saif-al-Yezan pada pihak hadapan-
nya itu, maka tiba-tiba dilihatnya suatu kubor teramat tinggi-

nya, lagi gilang gemilang chahayanya ; maka pergilah ia men-
dapatkan kubor itu hingga sampailah ia kapadanya. Maka
didapatinya ampat buah sungai terbit ayernya dibawah kubor
itu ; maka dilihat olih Saif-al-Yezan akan sungai itu yang dua
pihak kaluar ayernya deripada kubor itu masok kadalam bumi,
dan lagi yang dua sungai itu tlahir adanya. Maka meng-
ambillah Saif-al-Yezan ayer sembahyang ampat kali deripada

ampat sungai itu.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Adapun sungai yang tlahir itu sungai yang bernama Furat,

dan yang kaduanya itu sungai Nil, dan sungai yang dibawah
yang terbunyi itu maka ia itu yang bernama Saihan, dan lagi

sungai yang kaduanya itu bernama Jaihan ; dan kaduanya
sungai itu timbulnya deripada pihak negri Bum. 24

Maka Saif-al-Yezan pun masoklab ia deripada pintu kubor
itu kadalamnya ; maka didapatinya didalamnya suatu batu
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teramat besar deripada yakut yang merah, dan bageinya cha-

haya mata hari deripada sinarnya. Maka Saif-al-Yezan pun
naiklah diatas batu itu sembahyang dua ra'akat, dan mem-
bachalah ia deripada sahif nabi Allah Ibrahim Khalil Allah.

Kamudian maka turunlah Saif-al-Yezan deri atas batu itu,

maka kembalilah ia kaluar akan mendapatkan Akesah. Maka
adalah Akesah itu duduklah sadikit jauh deripada kubor itu,

kerna Akesah adalah berkata kapada Saif-al-Yezan tetkala ia

handak masok itu, " Dan katahuilah olihmu, hei suda.raku,

bahwasanya aku tiada kuasa melalui dan melangkah deripada

batasan ini dengan suatu langkah jua pun." Maka berkata

Saif-al-Yezan bageinya, " Deri kerna apa yangdemikian itu ?
"

Maka jawablah olih Akesah bageinya, " Takut aku bahwasa-
nya hangus deripada chahaya yang tei bit deripada batu itu :

dan jikalau tiada bageimu deripada Allah azz u jal tolong

tiadalah sampai, dan angkau tiada dapat masok : yang kasudah-

an itu." Kamudian maka Akesah pun mengangkatlah akan
Saif-al-Yezan, maka dijunjongnya. Maka kata Akesah
kapadanya, "Katahuilah olihmu, hei sudaraku, adapun
tetkala aku membawa angkau ka tempat itu deri hal aku
didalam kasusahan

;
jikalau tiadalah haiku dengan yang de-

mikian neschaya aku membawa akan dikau bermain-main,

dan menunjokkan atas tujoh mainan yang telah diperbuat olih

segala hakima, dan negri marika yang tujoh : kerna tiap-tiap

suatu negri itu ada telisamnya tiada dapat dilihat dengan
mata; dan lagi tiadalah jin akan menunggui akan dia, kerna
tiadalah bolih jin naik deri bawah bumi ka negri itu."

Kamudian deripada itu maka Akesah pun lalu terbang-

lah membawa akan Saif-al-Yezan ; maka bebrapa lamanya
maka tampaklah negri hakim Afiaton. Maka lalu diturunkan-

nya akan Saif-al-Yezan pada tempat itu. Maka berkata

Akesah kapada Saif-al-Yezan, " Hei sudaraku, deri sini tiada-

lah kuasa melangkah dengan suatu langkah jua deripada tem-
pat ini, maka angkau pergilah masok didalam negri itu." Di-

dalam ia beijalan-jalan itu, hingga sampailah ia pada suatu

padang yang teramat luas, maka adalah kadengaran didalam-

nya itu bunyi orang bertampik dan gadoh. Maka mcnileklah
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Saif-al-Yezan kapada segala marika itu, maka didapati olih

Saif-al-Yezan tujoh orang diatas kenderannya masing-masing,
tiap-tiap suatu kuda terlebih ringan deripada burung yang
terbang. Maka tetkala dilihat marika itu akan Saif-al-Yezan

itu datang menghadap kapada marika itu, maka marika itu

memperhentikan pada lainnya, dan berhentiiah segala tampik
orang itu. Kamudian pergilah segala orang itu mendapat-
kan kapada Saif-al-Yezan ; maka berkata segala marika itu,
" Telah redlalah kami akan orang ini menjadi hakim meng-
hukumkan antara kami." Maka berkata Saif-al-Yezan pada
segala marika itu, " Atas apa yang kamu perkalaian itu ?

"

Maka dijawab olih segala marika itu, " Katahuilah olihmu,

hei laki-laki, adapun kami ini tujoh orang bersudara, satu ibu

dan satu bapa kami, dan bapa kami telah adalah ia hakim yang
menghukumkan segala negri ini. Maka telah sudahlah ia mati,

dan meninggalkan ia akan kami suatu pusaka persempanan
diatasnya ; kerna itulah kami berbunoh-bunohan, dan tiap-

tiap saorang deripada kami berkata, ' Ia itu pulang kapada
aku.' " Maka berkata Saif-al-Yezan, " Apalah persempanan
itu? " Makadijawablaholih marika itu bageinya, serta ditunjok-

kannya, " Kopiah itu." Maka berkata Saif-al-Yezan kapada
marika itu, " Apa gunanya dan faidah kopiah buruk itu yang
kamu menjadikan perklaian dan berbunoh-bunohan ? " Maka
dijawab olih marika itu bageinya, "Tiap-tiap barang siapa

yang memakai akan dia tersembunyi dia deripada mata segala

manusia, dan mata sakalian jin." Maka berkata Saif-al-Yezan

kapada marika itu, " Eecllalah kamu sakalian akan daku hakim
pada menghukumkan antara kamu ini '?

" Maka jawab marika
sakalian, "Behkan." Maka kata Saif-al-Yezan, " Brilah akan
daku panah dengan anak-panahnya." Maka jawab marika
itu, " Behkan." Maka dibrilah marika itu akan dia satu panah
dengan anaknya, dan berkata marika itu kapada Saif-al-Yezan,

"Apa yang angkau handak perbuat dengan panah itu?"
Maka jawabnya kapada marika itu, " Aku melepaskan anak-
panah itu, handaklah kamu berlemba-lemba mengambil akan
dia, anak-panah itu : maka barang siapa yang mengambil akan
dia terlebih dahulu melainkanialah yang mempunyai kopiah itu."
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Kamudian maka Saif-al-Yezan pun memasangkan anak-panah
itu, ditarikkannya kamudian maka ia lepaskan, larilah ia saperit

peluru : maka berlemba-lembalah marika yang tujoh beradek
mengambil anak-panah itu saperti kijang yang dras. Maka
tetkala sudahlah marika itu pergi maka Saif-al-Yezan bangun
dengan segranya memakai akan kopiah itu dengan suka-chita-

nya. Maka berkata ia dalam hatinya, " Aku handak clioba

dan aku lihat sabenarnya kata orang ini atau tiada." Maka
didalam Saif-al-Yezan memakai kopiah itu, pada hal ia ber-

diri pada tempat itu jua, maka tiba-tiba datanglah saorang

deripada marika yang tujoh yang telah mendahului sudaranya
mengambil akan anak-panah itu, dengan katanya, " Telah

redlalah kami dengan hukumnya itu." Kamudian maka ma-
rika yang lain pun datanglah akan mendapatkan Saif-al-Yezan,

maka tiadalah ia lagi pada tempat itu pada penglihatan segala

marika itu. Maka lalu disrulah olih marika itu akan dia,

maka tiadalah jua akan mendengar olih segala marika itu akan
suara dan bekasnya Saif-al-Yezan itu. Pada hal Saif-al-Yezan

itu melihat ia kapada marika itu sakalian dengan kasusaban-
nya dan kasesalan, serta marika itu menggigit jarinya.

Maka lalu ditinggalkan olih Saif-al-Yezan segala marika
itu lalu pergi mendapatkan kapada Akesah. Maka Saif-al-

Yezan berpikir didalam hatinya, " Aku mahulah men-
chobakan pula kapada jin Akesah ini, ada-kah tersembunyi
kapada manusia, dan ada-kah Akesah melihat akan daku atau

tiada-kah." Maka pergilah Saif-al-Yezan menghampiri kapada
Akesah, serta disrunya akan dia, "Hei Akesah." Maka me-
noleh Akesah ka kiri dan ka kanan, diblakang dan dihadapan,

maka tiadalah ia melihat sasaorang jua. Maka berkata Akesah,
" Siapa yang menyeru akan daku ? " Maka jawab olih Saif-

al-Yezan, " Kami." Maka lalu berkata Akesah bageinya, " Hei
sudaraku, Saif-al-Yezan." Disahut olih Saif-al-Yezan, " Baik."

Maka berkata Akesah bageinya, " Saolah-olah angkau ini men-
dapatkan kopiah." Maka dijawabnya, " Behkan." Maka
kamudian lagi berkata Akesah, ''Telah dikernia Allah taala

dengan pembrian itu akan dikau. Telah mendapatlah angkau
persempanan segala Eaja yang dahulu kala." Kamudian maka

R. A. Soc, No. 58, 1911.



94 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

Saif-al-Yezan meninggalkan kopiah itu deri atas kapalanya,

maka nyatalah bagei Akesah ia.

Maka lalu di-angkat olih Akesah akan Saif-al-Yezan naik

kaatas tunggangnya, lalu dibawanya terbang hingga sampailah

kapada iklim yang kaduanya. Al kisah, maka diturunkanlah

Ake3ah akan dia, Saif-al-Yezan itu bermain-main,
—

" akan

tetapi janganlah angkau lambat, handaklah angkau kembali

dengan segranya ; maka adalah aku menanti akan dikau pada
tempat ini hingga angkau kembali kapadaku."

Maka tetkala itu berjalan Saif-al-Yezan pergi menuju pada
negri itu. Tetkala sampailah ia kapadanya maka tiba-tiba

dilihatnya pada negri itu adalah kata, lagi dengan tinggi ka-

lihatan ; dan lagi dikeliling kotonya itu adalah berparit. Maka
dihampirinya kota itu, handak ia masok; maka tiba-tiba ter-

pandang kapada Saif-al-Yezan adalah suatu gambar orang

diperbuatnya deripada tembaga ; dan adalah pada tangannya

gambar itu suatu gambar binatang bernama Yauk.
20 Maka ber-

tampiklah gambar itu serta ia melihat Saif-al-Yezan. Maka
tiba-tiba berhimpunlah orang banyak berlarian didalam negri

itu pergi menyerbukan dirinya kapada Saif-al-Yezan ; maka
pada waktu itu jua ditangkaplah segala marika itu akan Saif-

al-Yezan, serta di-ikat olih marika itu akan dia, serta berkata

segala marika itu kapada Saif-al-Yezan, " Angkaulah setru

Kaja kami."
Kamudian itu dibawa olih marika itu Saif-al-Yezan ka-

dalam negri, lalu dibawa naik kaatas rumah Raja. Lalu di-

hadapkanlah olih marika ita kapada Rajanya serta berkata
" Katahuilah olihmu, hai tuanku yang mempunyai kamuliaan

dan kabesaran, adapun gambar tuanku yang diperbuat diatas

pintu negri ini, deripada permulaan diperbuat akan dia hingga

sampai sekarang ini tiada ia bertampik dan meraung, me-
lainkan diatas laki-laki ini baharu bertampiklah ia." Maka
serta didengar olih Raja khabar yang demikian itu, maka Raja
melihat akan tampan laki-laki Saif-al-Yezan itu maka tetkala

itu Raja menyurohkan orang memanggil Raja lahar, Raja laut,

yang bernama Sheikh Abd-al-Samad ; maka ia pun datang
dengan segra menghadap kapada Raja itu. Maka tetkala di-
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lihat Raja akan dia maka berkata Raja kapada Sheikh Abd-
al-Samad, " Hei Sheikh Abd-al-Samad." Maka disahutnya,
" Baik." Lalu berkata Raja, " Ambillah olihmu setruku ini

bawa ia pergi, sertamu kapada pulau ditengah laut itu, angkau
tinggalkan ia bermalam kapadamu hingga esok pagi hari: maka
angkau bawa akan dia didalam karongan, dan angkau tindih

karongan itu dengan batu, dan angkau pasiri karongan itu, dan
angkau bawa akan dia didalam sabuah prahu kabawah mah-
ligaiku ini ; maka apabila aku isharatkan kapadamu dengan
tanganku maka angkau buangkan akan dia kadalam laut,

sopaya bolih kami istirahat dan kasenangan deripada persetru-

annya, dan deripada kajahatannya."

Maka Sheikh Abd-al-Samad pun mengambil akan dia dan
dibawa akan dia kaluar deripada hadapan Raja itu, dan dibawa-
nya turun dalam prahu pada masa petang hari, lalu dibawanya
akan dia pergi kapada pulau itu, tempat ia diam. Maka tet-

kala sudahlah marika itu sampai ka darat pulau itu, maka
dilihat olih Saif-al-Yezan akan dirinya di tengah laut dan di-

dalam sampan-sampan terlalu banyak bagei orang mengail

;

maka pengail itu sakalian tinggal didalam pulau itu, dan ada-

lah segala isi pulau itu teman-teman Raja. Kamudian maka
dibawanya akan Saif-al-Yezan itu naik ka darat dan ditambat-

nya akan dia pada sabatang kayu terdiri, deripada kakinya
hingga ka batang lehernya terikat dengan tali. Kamudian
maka ditinggalkan olih Sheikh Abd-al-Samad akan dia pada
tempat itu hingga hari pun malamlah.

Kamudian Sheikh Abd-al-Samad itu berbaring- baring pada
tempat tidor lalu tertidorlah ia. Maka tetkala sudahlah saper-

tengahan malam yang akhir, dan terbitlah bintang yang ber-

nama Sahil, maka mengadulah Saif-al-Yezan sakitnya kapada
yang mengatahui tlahir dan batin, serta berchuchuranlah ayer

matanya, maka ia munajat meminta doa kapada yang melepas-

kan segala bela, dengan yang demikian bunyinya, " Hei yang
tiada didinding bageimu segala doa yang mendoakan dikau.

Hei Tuhanku, yang menghamparkan tujoh petala bumi dan
yang mengangkatkan tujoh petala langit, ia itu Tuhanku Rabb
al aras al atlim, bahwasanya hambamu mengadukan dan me-
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nguraikan kapadamu sakalian halnya deripada kapapaannya
dan kahinaannya, kerna adalah kapadamu kabiasaanku deri-

pada melepaskan daku deripada segala kasakitanku. Dan
adalah deripada permulaan hari yang telah hamba mengenal
Sheik Jayad itu, telah mengluarkan ia akan hamba deripada

kelam kafir dan membawakapada trang islam dan iman, me-
ngajari ia akan hamba bebrapa patah deripada sahif nabi Allah

Ibrahim Khalil Allah, dan telah menunjoki ia akan hamba jalan

yang benarnya, dan menyurohi akan hamba pergi ka negri

Tamah mengambil Kitab Tarikh Nil inilah : dan deri keraa

itu bebrapa mara bahya dan kasakitan yang hamba menang-
gong akan dia serta berbunoh-bunohan dengan saorang diri

melaw an isi negri ; maka ditawan marika itu akan daku pad a

masa tersandong kakiku, dan dimasokkan marika akan daku
kadalam penjara yang dalam, ditutopnya marika, dan dimetrei-

kannya dengan timah. Maka tetkala itu hambamu seru akan
dikau pada hal angkau terlebih mengatahui hal hambamu deri-

pada barang yang telah didapati dan dirasai. Tetkala itu

Tuhanku jua melepaskan dan membri kasenangan deripada

kasakitan itu deripada sebab kadatangan Akesah melepaskan
belengguku, dibawa terbang kapada kabeh Sheikh Abd-al-Salam
akau membunoh marid Mekhattap, jin yang derhaka akan di-

kau itu, dan akan melepaskan segala anak perampuannya
yang muda-muda itu pada mahligi itu, dan memulangkan dan
mengantar akan masing-masing ka rumah tangganya, dan pada
ibu bapanya marika itu, kerna sakaliannya itu anak yatim ka-

pada hambamu. Maka sekarang pun kapadamu jua harapku,
tiada kapada yang lain. Maka adalah hambamu telah tawani
marika, dan diserahkannya kapada Sheikh Abd-al-Samad de-

ngan belenggu batang leherku dan digantongnya, serta di-ikat

akan kakiku dan tanganku. Melainkan, ya Illahi, adalah ham-
bamu didalam kuderat iradat Tuhanku jua yar.g menjadikan
daku. Jika tiada Tuhanku kasihan akan harapku dan kahan-
dakku, kapada siapa jua adukan ? Hei Tuhanku, lepaskan
olihmu akan daku deripada kasakitanku dengan berkata ka-

besaran nabi Allah Ibrahim Khalil Allah, dan dengan berkat

segala say id yang Tuhanku turunkan kapada nabi Allah Adam,
26
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dan kapada nabi-nabi yang lain-lainnya. Bahwasanya telah

sesaklah dadaku, dan heiranlah pikiranku
;

jika adalah lagi sa-

kira uinorku, Tuhanku segrakan akan kalepasanku dengan
sajahtranya : dan jika telah sudah habis umorku, melainkan
Tuhanku segralah matikan daku serta dengan rahmatnya ka-

sihan. Dan ampun olihmu deripada segala kasalahanku, dan
ringankan olihmu kira-kira hisabku pada hari kiamat, dan
janganlah Tuhanku membriakan daku malu dihadapan mahjan
sidang jumaat didalam pada yaum al mahshar.

2T
Bahwasa-

nya Tuhanku yang amat mendengar, lagi melihat, dan menga-
tahui, dan lagi yang amat kuasa atas tiap-tiap sasuatu."

Kamudian maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-
al-Maali, redli Allah anhu ; —Maka adalah tetkala sudah
selesei Saif-al-Yezan deripada munajat, dan doanya, dan
nadzarnya kapada Tuhannya, dan telah mengatahuilah Tuhan-
nya akan halnya sakalian, maka diperkenankan Allah taala

akan doanya, dan didatangkannya katolongan deripadanya
akan melepaskan Saif-al-Yezan itu. Maka adalah Allah taala

menyurohkan dengan kuderat iradatnya akan Sheikh Abd-
al-Samad itu ; datanglah ia kapadanya, dan dibukakannya
ikatan dan kabratannya yang diatas Saif-al-Yezan itu, di-

chiumnya ubun-ubunnya, dan kaki tangannya, dan serta ia

meminta ampun kapadanya, dan berkata Sheikh Abd-al-Samad
kapada Saif-al-Yezan, " Salamat bageimu, hei pahlawan zeman-
nya, dan pantas diatas kenderannya, hei yang menerangi dan
meramai segala rumah tangga dan halaman, hei tuanku Saif-

al-Yezan yang telah menjadi bageiku pertunjok deripada segala

gopoh dan resahan." Maka tetkala didengar olih Saif-al-

Yezan kata-kata itu deripada Sheikh Abd-al-Samad maka ajaib-

lah ia sudah-sudahan ajaibnya, dan sa-olih-olih mendapat suka
chita. Lalu berkata bageiny a Sheikh Abd-al- Samad

, '

' Katahui-
lah olihmu, hei anakku, bahwasanya adalah aku dalam tidorku,

maka pada saat itu datang jua, maka tiba-tiba mendengar aku
suatu suara berkata bageiku, " Hei Sheikh Abd-al-Samad,
apabila angkau terkejut deripada tidormu ini, handaklah
angkau bangun dengan segramu itu jua, pergi angkau kapada
orang yang terikat itu, yang angkau gantong kapada kayu itu,
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dan yang angkau menyakitkan atasnya itu, clan bandaklah

angkau lepaskan akan dia ; dan masok angkau didalam agama-
nya, dan angkau ikut akan yakinnya." Maka aku sahut bagei

suara itu, " Siapa dia, orang itu yang angkau menyurohkan
aku masok agamanya ? " Maka dijawab suara itu bageiku,
" la itu saorang mumin laki-laki, namanya Saif-al-Yezan, dan
ia itu wali Allah taala." Maka kataku bagei suara itu, " Apa
agamanya orang itu ? " Maka katanya bageiku, "Bahwasa-
nya ia menyembah Tuhan yang mengangkatkan tujoh petala

langit tiada bertiang, dan meratakan tujoh petala bumi diatas

ayer, maka ia beku, dan ia itu Allah al wahud al samad &c
"

(here follow many attributes of God in Arabic.) Maka berkata

aku bagei suara itu, " Apa yang aku kata sopaya aku masok
didalam agamanya?" Maka dijawab olih suara itu, Kata
olihmu dengan kata-kata yang adil serta dengan yakin dan
ikhlasmu, ' Shahadat la ilah ilia Allah u shahadat Ibrahim
Khaiil Allah

!

' Maka aku berkatalah kata-kata itu didalam
tidorku saperti yang dikatakan olih suara itu kapadaku. Maka
sekarang pun adalah aku telah datang kapadamu ini han-
dak membaharu imanku atasmu. Hulurkanlah olihmu akan
tanganmu itu ; aku berkata ' Shahadat la ilah ilia Allah u sha-

hadat Ibrahim Khaiil Allah.' Maka tetkala didengar olih

Saif-al-Yezan kata-kata itu deripada Sheikh Abd-al- Samad
ajaiblah ia. Lalu berkata Sheikh Abd-al- Samad kapada Saif-

al-Yezan, " Ya tuanku, apa yang kita buat deri hal bichara

kurongan ? Kita mahu mengisi pasir didalam kurongan itu

yang disurohkan olih Kaja akan membubohkan tuanku didalam-
nya, betapa dilihati kita kapadanya ? " Maka berkata Saif-

al-Yezan kapada Sheikh Abd-al-Samad, " Adalah kapadamu
bebrapa orang deripada pihakmu yang bolih kita menyuroh
akan dia membawaiman : maka jikalau ia mahulah membawa
iman kita lepaskan dia ; dan jika ia tiada mahu perchaya, kita

bunoh akan dia, dan kita masokkan didalam sangkaran itu

akan dia, kamudian kita membawa dihadapan Eaja, apabila
Raja isharatkan membuangkan dia didalam laut dihadapan
Raja itu sopaya ia melihat akan dia. Dan aku handak ber-

tanya kapadamu, hei Sheikh Abd-al- Salam, apa ada yang di-
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simpan olih Raja deripada sempanan yang takut Raja atas-

nya itu, maka diperbuatnya telisam itu deri kernanya itu, dan
didirikannya akan gambar tembaga yang ditangannya binatang,

gambar yang bernama Yauk : deri sebab kerna aku itu ?
"

Maka dijawab olih Sheikh Abd-al-Samad, katanya, " Katahui-

lah olihmu, hei tuanku, adapun Raja kami itu adalah bapanya
itu suatu hakim pada segala ikhlim ini. Maka tetkala rnati

ia maka dimileki pula anaknya segala ikhlim itu. Dan maka
adalah bagei hakim itu, bapanya Raja itu, suatu hakim yang
lain, maka ia itulah yang telah membuat suatu chinchin di-

karangnya dengan telisam, dan ditinggalnya pusaka pada se-

gala dzurriatnya ; maka adalah salagi ada chinchin itu ditangan-

nya marika itu maka karajaan itu bagei marika itu, dan marika
itu akan menjadi hakim yang menghukumkan dan memerentah-
kan diatas negri ini dan segala ikhlimnya; hingga hari kiamat
marika itu mempunyai karajaan. Kamudian maka marika itu

menilek dan melihat didalam ramalnya marika itu, dan di rejang

pusingan isharatnya, maka mendapatlah marika itu didalam
ramalnya bahwasanya adalah saorang-orang gharib, tiada

dapat tiada bageinya bahwasanya ia memileki akan chinchin

itu. Maka tetkala dilihat dan didapatinya kaadaan hal yang
demikian itu, maka diperbuat olih marika itu telisam itu diatas

pintu negri ini dengan binatang Yauk itu, deri kernanya apa-

bila masok orang yang gharib itu kadalam negri ini akan me-
milekkan chinchin itu, maka tetkala itu bertampiklah gambar
itu yang ada bageinya telisam diatas orang yang masok itu

;

maka tetkala itu ditangkaplah orang akan dia dengan tangan
dan diserahkan marika itu akan dia kapada Rajanya ; maka
dibunohnyalah akan dia, sajahat-jahat bunohan. Maka ada-

lah tetkala tuanku sampai kapada pintu negri ini maka ber-

tampiklah ia, dan meraung gambar itu diatas tuanku ; sebab
itulah maka ditangkap oranglah akan tuanku, dan di-antarkan

orang akan tuanku kapada Raja itu ; maka Raja itu pun me-
nyerahkan tuanku kapada hamba tuanku ini, telah tuanku
dapatlah barang kasakitan yang telah tuanku dapat ini."

Lagi berkata Sheikh Abd-al-Samad bagei Saif-al-Yezan, " Hei
tuanku, adalah khasiatnya itu, apakala ada chinchin itu diatas
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tangannya saorang orang dan jika adalah bageinya setru pada
sablah mashrek dan ia itu adalah pada sablah maghrib maka
di-unjokkannya dengan pedang yang dalam tangannya itu atas

nama orang itu pada pihak batang lehernya, jatoh putuslah

kapalanya barang dimana adanya orang itu."

Al kisah maka kembalilah kami kapada chitra kami.

Maka pada tetkala itu jua dihadlirkan olih Sheikh Abd-al-

Samad kahadapan Saif-al-Yezan bebrapa kaum deripada

kaumnya, dan disurohkannya akan dia membawa iman akan
Allah taala azz u jal, dan masok didalam agama islam. Maka
adalah antara kaum itu saorang jua yang tiadalah mahu ia

membawaiman : lalu dibunohnya akan dia, dan dimasokkan-
nya akan bangkai orang itu kadalam sangkaran itu, dan dibuboh-

nya didalamnya pasir. Dan adalah tetkala itu sudah sampai
waktunya tengah hari, maka di-angkatnya bangkai itu, dan
dimasokkannya kadalam sabuah prahu, dan didayongkannya
membawakapada mahligi Eaja itu. Maka tetkala sampailah
Sheikh Abd-al-Samad kabawah mahligi Eaja itu maka melihat-

lah ia akan orang bersesak di tepi laut itu, dan adalah di peng-

hadapan Eaja itu pun penohlah orang, maka segala marika itu

masing-masing dengan kasukaannya yang amat sangat. Dan
Eaja negri itu adalah ia duduk diatas mahligi mengintai pada
tingkap pada sablah laut. Maka tiba-tiba telah datanglah

sampan itu kabawah mahligi Eaja ; maka tetkala itu Eaja pun
mengintailah lalu mengisharatkan dan melontar akan ikat

pinggangnya dengan tangannya : maka tetkala di-isharatkan-

nya itu maka terluchutlah chinchin itu deripada tangannya,
terchampaklah didalam laut itu. Maka susahlah Eaja itu, di-

dalam perchintaan hatinya tiadalah terkira-kirakannya lagi

:

maka Eaja itu tiadalah ia khabarkan hal itu kapada saorang
orang pun, kernatakut ia akan tahu segala setrunya kahilangan
chinchin itu. Kamudian deripada itu maka Sheikh Abd-al-

Samad mengangkat akan sangkaran itu membuangkan kadalam
laut dengan segala isinya itu ; kamudian maka kembalilah ia

pulang ka pulau itu.

Kamudian maka tetkala Sheikh Abd-al-Samad sudahlah
pulang ka pulau itu maka ia duduk berkata-kata. Maka Sheikh
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Abd-al-Samad berkata kapada Saif-al-Yezan, "Betapa aku
memperbuatkan dikau hingga aku membawa akan dikau di-

dalam prahu ini ? Bolih aku membri akan dikau bekal per-

bekalan sopaya bolih angkau makan di jalan pada hal pergimu ;

akan tetapi apabila selesei deripadamu perbekalan itu betapa

angkau membuat ? Menjadi kasusahan bageimu menchari
dan mengambil bekal." Maka berkata Sheikh Abd-al-Samad
bagei Saif-al-Yezan itu, " Bangunlah olihmu, serta aku menga-
jari akan dikau pekerjaan menangkap ikan berkail : sudahlah

angkau katahui akan kapandaian itu, jikalau angkau men-
dapati kaputusan perbekalan atau kalaparanmu, maka dapatlah

angkau menangkap bagei dirimu sasuatu yang bolih angkau
makan akan dia." Kamudian maka Sheikh Abd-al-Samad
membawaakan Saif-al-Yezan ka tepi laut, dan dibawanya lagi

jaring sertanya akan menangkap ikan itu. Maka Sheikh Abd-
al-Samad menyurohkan Saif-al-Yezan mengarong hingga sam-
pailah ayer laut itu kaatas lututnya ; maka berkata ia bagei

-

nya, " Perbuatlah olihmu yang demikian ini." Lalu Saif-al-

Yezan mengambil jaring itu deripada tangan Sheikh Abd-al-

Samad, maka diperbuatnyalah saperti yang disurohkan Sheikh
Abd-al-Samad itu akan menarik jaring itu ka laut. Maka
Saif-al-Yezan berhentilah sadikit, adalah ia berdiri dilaut itu

saketika. Lalu dilihatnya bratlah jaring itu, adalah saekor

ikan yang besar, kira-kira sabesar anak yang kechil. Maka
tetkala dilihat olih Sheikh Abd-al-Samad maka sukalah ia yang
demikian itu, maka berkatalah ia, " Demi Allah, tiadalah aku
takut diatasmu lagi deripada laparmu ; telah adalah aku lihat

angkau ini sa-olah-olah saperti pengail yang biasa saratus

tahun, dan adalah jadi di tanganmu suatu pekerjaan yang akan
membri nafkah salagi umormu didalam dunia." Kamudian
Sheikh Abd-al-Samad mengambil suatu sikin dibrikannya
kapada Saif-al-Yezan, maka berkatalah ia bageinya, " Ambil
olihmu sikin ini, angkau tunjokkan aku betapa angkau perbuat
akan ikan itu." Tetkala itu maka Saif-al-Yezan mengambil
sikin itu, maka diblahnyalah ikan itu prutnya ; maka ditikamlah

di hujong sikin itu suatu chinchin, maka berkata bageinya
Sheikh Abd-al-Samad tetkala dilihatnya chinchin itu, " Hei
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anakku, Saif-al-Yezan, telah dikurniai Allah taala akan angkau."

Maka berkata Saif-al-Yezan bageinya, " Ya Sheikh, apa chin-

chin ini ? " Maka dijawab olih Sheikh Abd-al-Samad akan dia,
" Hei anakku, adapun chinchin inilah chinchin Eaja negri ini

yang ditakufc olih Eaja akan hilangnya. Dan bahwasanya
sangkaku adapun Raja itu tetkala ia melutarkan ikat pinggang-

nya itu kapada aku atas membri isharat bahwasanya aku akan
membuangkan kurongan itu kadalam laut, kiraku tetkala itulah

chinchin itu jatoh kadalam laut itu deripada jarinya, maka
ditelan olih ikan itu." Maka tetkala itu berkata Saif-al-Yezan,

"Hei Sheikh Abd-al-Samad, jikalau sunggoh adanya chinchin

Raja ampunya dia, apa aku perbuat lagi pergi kasana kamari ?

Melainkan aku meminta kapadamu hantar kapada aku katepi

negri itu ka tempat Raja itu sopaya aku bolih naik ka darat

pergi mendapatkan dia, dan aku bunoh akan dia, dan aku ambil
bela-ku deripadanya." Maka jawab Sheikh Abd-al Samadakan
Saif-al-Yezan, " Janganlah dahulu tuanku gopoh sangat-sangat,

janganlah bersalahan ; kerna chinchin itu ada kalanya me-
nyerupa atas suatu rupa, barang kali chinchin ini bukannya
chinchin Raja. Akan tetapi angkau dengarlah kata-kata aku,

dan angkau terimalah nasihatku, dan janganlah angkau pergi

ka darat itu, melainkan angkau pergilah dengan hal angkau,
kerna aku menakuti atas diriku pun demikian akan datang
kabinasaan. Kerna apa ? kalau angkau binasa, aku pun serta

angkau akan binasa. Itulah pengajaranku atasmu." Maka
lalu dijavvablah olih Saif-al-Yezan kapada Sheikh Abd-al-

Samad, " Tiada dapat tiada handaklah angkau hantar akan
daku dengan menyampaikan daku kapada daratan itu. Jikalau

tiada angkau mengantarkan daku neschaya aku nanti berjalan

berkeliling pulau ini, aku bersru dengan kras suaraku, ' Hei
segala orang yang didalam pulau ini, katahuilah olih kamu
bahwasanya aku ini ada lagi hidup, belum mati; dan adapun
Sheikh Abd-al-Samad itu ia telah menipu akan Raja kamu,
lagi ia sudah.mengambil upah bagiku." Maka tetkala didengar
olih Sheikh Abd-al-Samad demikian berkata-kata Saif-al-

Yezan itu kamudian maka berkata Sheikh Abd-al-Samad bagei-

nya, " Inikah balas aku kapadamu yang aku telah melepaskan
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angkau deripada bimohnya Raja itu ? " Maka katanya, " Apa
sebabnya tiada angkau mengantarkan aku ka sebrang itu ?

"

Maka jawabnya, "Dan jikalau tiada angkau mabu mendengar
nasibatku, melainkan kapada siang hari esok aku mengantarkan
angkau ka daratan itu."

Kamudian maka adalab pada malam itu Sheikh Abd-al-

Samad dengan Saif-al-Yezan diam berchetra-chetra pada
malam itu ; dan Saif-al-Yezan meogajar bebrapa pengajaran
kapada Sheikh Abd-al-Samad itu ; demikian lagi Sheikh Abd-
al-Samad berchifcrakan dan mengajar hal negri itu kapada
Saif-al-Yezan itu hingga terbitlah pajar. Maka bangunlah
kadua marika itu pergi sembahyang, lagi di-ajarkanlah Saif-

al-Yezan turut-turut sembahyang akan Sheikh itu sampailali

naik mata-hari dan tranglah tanah. Maka Sheikh Abd-al-

Samad membawa akan makan-makanan berjenis-jenis me-
nyurohkan makan kapada Saif-al-Yezan, dan serta ia me-
nyurohkan kapada teman-temannya melihatkan dan membetul-
kan prahu. Maka telah selesei kaduanya marika itu deripada

makan minumnya itu, maka Sheikh Abd-al-Samad pun menga-
jaklah turun akan Saif-al-Yezan didalam prahu ; lalu berdayong-
lah prahu itu menuju ka darat sebrang. Maka lalu disinggakan

ia di hujong negri itu pada daratan itu : maka Sheikh Abd-al-

Samad pun mendayongkan prahunya itu masok kadalam negri

handak pergi menghadap Raja itu, serta ia handak melihat

chinchin itu yang pada tangan Raja itu, ada-kah lagi atau

tiada-kah.

Maka lalu Sheikh Abd-al-Samad pergilah menghadap
kapada Raja ; maka Raja pun menyurohkan ia duduk. Maka
dilihatnya akan Raja itu didalam mashghulnya, dan chinchin

itupun tiada dilihatnya lagi pada tangan Raja itu. Maka ia

handak bertanya, itupun katakutanlah ia sebab tudohan Raja
itu kapadanya. Maka ia berchetra-chetra sadikit kapada Raja,

maka ia pun bermohonlah pulang deripada penghadapan itu.

Al kisah maka tersebutlah perkataan hal Saif-al-Yezan.

Maka apabila sampailali ia ka hujong negri itu lalu berjalanlah

ia ka darat hingga sampailali ia ka jalan raya. Maka masok-
lah ia kadalam negri itu ber jalan -jalan itu sampailah ka pintu
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negri ifcu. Maka tiba-tiba didengarnya fcampik orangnya,

gambar itu. Maka berlari-lari segala isi negri itu datang

mengepong akan dia, lalu ditangkapnya akan dia, maka dibawa
oranglah akan dia pada Eajanya. Maka tetkala dilihat Eaja

akan Saif-al-Yezan itu maka dikenalnya akan dia dengan

sabaik-baik pengenalan. Lalu berkata Eaja kapadanya, " Hei
orang muda, betapa jalan angkau dapat kalepasan deripada

ditinggelamkan orang itu ? Kerna aku telah menyurohkan
Sheikh Abd-al-Samad itu akan membunoh membuangkan
dikau, dan raembubohkan angkau didalam sangkaran serta

menggantongkan batu membuangkan dikau didalam laut yang
dalam itu. Yang demikian itu sudah aku melihat dengan
mataku sendiri yang Sheikh Abd-al-Samad itu sudahlah me-
ngerjakan saperti kataku demikian. Betapa jua angkau men-
dapat kalepasanmu, maka angkau kembali masok kadalam
negri ini?" Maka dijawab olih Saif-al-Yezan kapada Eaja
negri itu,

" Adapun yang melepaskan daku deripada sakalian

itu ia itu Tuhanku yang mempunyai kuasa atas tiap-tiap sa-

suatu : adapun yang menghidupkan daku deripada matiku itu

ia itu Tuhanku jua yang mematikan dan menghidupkan itu.

Kerna Tuhanku itu yang amat besar, lagi yang amat kuasa.

Maka deri kerna itu aku datang ini masok kadalam negri ini

akan mendapatkan dikau handak menyurohkan masok kadalam
agamaku, dan menurutkan yakinku itu, khabar yang aku
datangkan kapadamu ini. Jikalau angkau menurut kataku

itu sabaik-baiknya itulah muradku kapadamu. Jikalau tiada

angkau mahu menurut saperti kata aku ini, panchong batang
lehermu, sopaya bolih mendapat kasenangan segala orang yang
dibawah prentahmu." Maka jawablah olih Eaja itu kapada
Saif-al-Yezan, " Dengan apa suatunya yang angkau handak
melawan dengan aku?" Maka dijawab olih Saif-al-Yezan

serta ia mengangkatkan tangannya, katanya, " Dengan chin-

chin ini aku membunohdan melawan dikau." Maka didengar-

lah olih segala marika, dan meiihatlah ia akan chinchin Eaja
itu adalah kapada tangan Saif-al-Yezan itu ; maka dikenailah

olih segala marika dengan sabaik-baik pengenalannya. Demi-
kian lagi segala orang besar-besar, dan segala rayat tentara
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sakalian pun terkejutlah dengan heirannya ; masing-masing
menilek kapada tangan Eaja, maka dilihatnya chinchin itu

tiada lagi pada tangan Raja, melainkan adalah kapada tangan-

nya Saif-al-Yezan pada j army a chinchin itu. Maka segala

wezir dan orang besar-besar yang didalam negri itu sakaliaii-

nya menghadaplah kapada Raja, serta bertanya, " Dimana
adanya chinchin itu yang tuanku memakai ia pada tiap-tiap

hari pada jari tuanku itu ? kerna salama-lamanya ini tiadalah

pernah kami sakalian melihat tiada chinchin itu kapada jari,

barang saketika jua bercherai." Maka jawab Raja kapada
segala marika, " Adalah chinchin itu aku simpan." Maka ber-

kata Saif-al-Yezan kapada marika itu, " Bahwasanya inilah

dia chinchin Raja kamu itu yang ada kapada aku ini." Maka
tetkala dilihat marika itu akan dia, menjadi heiranlah ter-

chenganglah marika itu. Lalu memereksa kapada Raja ka-

sudah sudahannya. Tetkala itu segala marika yang duduk
kapada majelis Raja itu pun tersipu-sipu, serta berbisek-bisek

membuat ikhtiar handak merampas chinchin itu deripada ta-

ngan Saif-al-Yezan : dan satengahnya deripada marika itu

tiadalah mahu didalam ikhtiar itu, maka berkata satengah ma-
rika itu, " Jikalau kita perbuat yang demikian itu neschaya ha-

bislah sakalian kita dibunohnya, dan chinchin itu tiadalah kita

perolih. Melainkan baiklah kita bichara menjadikan orang
itu Raja kita, kerna karajaan akan mengikut dimana adanya
chinchin itu, disitulah akan 'karajaan yang kita menghadap
menyembah kapadanya." Maka rapatlah segala marika itu

isi negri akan handak menjadikan Raja Saif-al-Yezan atas

karajaan didalam negri itu; akan memperhentikan dan meng-
luarkan Raja yang lama itu deripada karajaannya.

Berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali : —Kamu-
dian maka angkatlah marika negri itu akan Saif-al-Yezan men-
jadi Raja didalam negri itu saperti adat segala Raj a -raj a pada
masa itu. Maka datanglah segala wezirnya inantri, huluba-

lang, orang besar-besar didalam negri itu akan menghadap
kapada Saif-al-Yezan. Maka tetkala dilihat olih Saif-al-Yezan

akan orang isi negri itu besar dan keehil sakaliannya tundok
menghadap kapadanya dengan suka-suka hatinya, (melainkan
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yang tiada mahu tundok lagi Eaja yang lama itu serta kaum
kaluarganya yang akrab jua yang belum lagi tundok kapada
Saif-al-Yezan.) Kamudian maka Saif-al-Yezan menyuroh
memanggil akan Eaja yang lama itu; maka datanglah Raja
itu kapada Saif-al-Yezan. Maka berkata Saif-al-Yezan kapada-

nya, " Adalah aku handak berkhabar kapadamu, jikalau angkau
mahu masok didalam agamaku, dan menurut akan yakinku,

aku memulangkan bageimu chinchin ini serta karajaanmu ka-

padamu : jikalau angkau tiada mahu menurut kataku yang
demikian itu, neschaya aku panggal batang lehermu itu."

Maka dijawab Raja itu, " Adapun deri hal karajaanku dan
chinchin itu : chinchinku, jikalau angkau pulangkan, sapatut-

nya aku akan menerimanya : dan deri hal angkau menyuroh-
kan akan daku masok agamamu itu, yang demikian itu sakali-

kali janganlah angkau meraba; tiadalah aku mahu menurut
katamu itu, dan tiadalah sakali-kali aku mahu meninggalkan
agama nenek moyangku yang dahulu-dahulu itu

;
jikalau ada-

lah jalan kami mati sakalipun tiadalah kami mahu menurut
katamu lagi : kerna angkau orang dagang dan gharib, lagi da-

tang dengan binatang angkaramu, maka angkau handak me-
merentabkan diatas kami ini, membuangkan agama kami yang
di dahulu kala itu, melainkan khabarmu itu deripada angkaramu
jua, tiadalah benar khabarmu itu yang demikian itu." Maka
naiklah muram dengan marahnya tampak kapada muka Saif-

al-Yezan, serta mengambil ia akan pedang pada sisinya itu,

maka dipanchongkannya ka batang leher Raja itu. Kamudian
maka Saif-al-Yezan menyuroh mengangkatkan bangkai itu

deri hadapannya, pergi menanamkan dia pada kubor kaluarga-

nya. Dan deri hal rayat, dan tentara, dan hulubalang, dan
orang besar-besar, tetkala Raja sudah mati itu makin ber-

tambah-tambah heiran, dan takut, clan dahashat melihatkan
perbuatan Saif-al-Y^ezan diatas Raja itu.

Kamudian maka ia menyuroh memanggil Sheikh Abd-al-

Samad pada pulau itu ; maka ia pun datanglah dengan segra-

nya menghadap' Raja Saif-al-Yezan; dan Saif-al-Yezan pun
menyambut dengan sabaik-baik hormat tatlim. Maka kapada
hari itu masing-masing pulang deripada hadapan itu ka rumah-
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nya, tinggallah Saif-al-Yezan dengan Sheikh Abd-al-Samad
itu didalam istana. Kamudian maka berkata Saif-al-Yezan

kapadanya, " Hei Sheikh Abd-al-Samad, katahuilah olihmu
adapun aku kapada hari esok akan pergi deri negri ini, melain-

kan angkau prentahkan bagimana adat salama-lamanya didalam
negri ini : dan ambil olihmu akan chinchin ini, pliharakan

baik-baik hingga aku kembali kapadamu jika ada lagi hayatku :

kerna ada lagi bageiku saorang kawanku deripada jin menanti
diluar negri ini, tiada dapat tiada aku akan pergi mendapatkan
dia." Maka jawab Sheikh Abd-al-Samad kapada Saif-al-

Yezan, "Jika tuanku kahandaki yang demikian, tiada dapat

tiada handaklah tuanku himpunkan segala orang besar-besar,

dan hulubalang, tuanku tanyakan yang saperti kahandak tuan-

ku itu." Kamudian berkumpullah segala marika isi negri itu.

Maka berkata Saif-al-Yezan kapada marika itu, " Inilah akan
gantiku, Sheikh Abd-al-Samad, hingga aku kembali." Maka
marika pun mengangkat sembah dengan menerima saperti titah

kahandak Saif-al-Yezan itu. Maka kapada petang itu jua

Saif-al-Yezan kaluar mendapatkan Akesah, kamudian deripada

sudah ia dihantarkan olih sakalian rayat tentara kaluar negri

;

kamudian maka marika pun bermohonlah pulang deri tengah

jalan itu kapada Saif-al-Yezan.

Dan Saif-al-Yezan berjalan mendapatkan Akesah. Maka
tetkala ia bertemu dengan Akesah maka marah Akesah dengan
Saif-al-Yezan deripada sebab lambat kembali kapadanya, kerna

terlalu lama ia menanti akan dia. Maka adalah marika itu

ber jawab, lalu berklahi marika dengan kata-kata hingga ber-

kata Akesah kapada Saif-al-Yezan, " Maka jika demikian per-

buatan kalakuanmu terlebih baik aku mengantar akan dikau

pada tempat yang ku angkat akan dikau pergi itu jua." Maka
dijawab Saif-al-Yezan, " Tiada aku mahu, melainkan belum
aku handak pulang deripada pihak burai ini, hingga sudah aku
melihat akalmu yang tujoh itu." Maka kata Akesah, " Aku
tiada mahu, melainkan dimana aku ambil akan dikau, disitu

aku kembalikan." Lalu di-angkatnya akan Saif-al-Yezan di-

bawanya akan dia terbang deri tempat itu deripada kakrasan-

nya. Pada hal Saif-al-Yezan, tiada ia suka, serta ia memaki
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dan meinalu akan Akesah ; dan Akesah, sabarnya atas per-

buatan Saif-al-Yezan atasnya itu hingga sampai ia kapada
negri Eaja Malek al Kamar yang ada padanya itu Kitab Tarikh

Nil. Kamudian berkata ia, " Hei sudaraku Saif-al-Yezan, aku
mengambil akan dikau deripada tempat ini, dan aku kembali-

kan dikau kapadanya jua ; dan putuslah asamu deripadaku

salama salagi berbunyi pada masa dini hari Tir Hamam,"
artinya, burung merpati. Kamudian maka Akesah pun me-
mulangkan kapada Saif-al-Yezan itu pedangnya dan kopiah

yang ditarohnya Saif-al-Yezan kapada Akesah itu tetkala ia

handak masok kapada ikhlim yang kadua itu. Lalulah di-

terima olih Saif-al-Yezan deripadanya, serta berkata ia kapada
Akesah, " Demi Allah, hei penyamun jin, baiklah angkau pu-

lang : jikalau aku dapat melihat akan dikau bolih angkau
katahui apa jua perbuatanku kapadamu." Maka berkata Ake-
sah kapadanya, " Hei sudaraku, jikalau aku ada kembali ka-

padamu, angkau perbuat barang kahandakmu atasku." Kamu-
dian maka Akesah pun meninggalkan akan Saif-al-Yezan, lalu

pergilah ia dengan halnya perjalanannya.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka sudahlah Akesah bercherai meninggalkan Saif-al-Yezan,

maka Saif-al-Yezan pun berjalanlah ia deripada tempat itu

akan mendapatkan hakim Akileh dengan anaknya Tamah.
Maka adapun hal Tamah, dengan kuasa Tuhan Eabb-al-

alamin yang melakukan atas hambanya dengan kuderat iradat-

nya, adalah ia tetkala berpikir dengan pilu hatinya, dan belas

kasihannya, cliatas Saif-al-Yezan serta rindu dendamnya,
maka berchuchuranlah ayer matanya dengan tersedu-sedunya.

Dan telah ia berkata terdahulu hari deripada datang pikiran-

nya itu kapadanya, maka berkata ia kapada ibunya hakim Aki-

leh, katanya, " Hei ibu aku, apalah halnya Saif-al-Yezan itu ?

Tiadalah sampai saperti ibuku perjanjikan akan daku akan
kahwin dengan Saif-ahYezan itu. " Maka berkata ibunya
bageinya, " Demi Allah, hei Tamah, janganlah angkau buboh
didalam hatimu susah dan perchintaan. Nanti aku melihat-

kan didalam ramalku, dan aku amat-amati akan dia, serta

melihat barang ku katakan kapadamu yang bolih dapat-kah
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angkau kahwin dengan dia, atau tiada-kah." Maka Akileh

pun melihatkan ramalnya ; maka menileklah ia didalam ramal
nya itu, maka didapatinya pada penglihatan itu tiadalah dapat

tiada bageinya kalepasan deripada kasakitan itu : dan lagi ia

mengambil Kitab Tarikh Nil membawa pergi : dan akan kah-

winnya kapada Tamah atas sapanjangan masa. Maka di-

khabarkannya olih ibunya kapada Tamah yang demikian itu.

Lalu berkata pula Tamah kapada ibunya, " Betapa ibuku ber-

kata yang demikian atas orang yang telah tertutop didalam

Hebab, yang dimateri dengan pateri itu ? Jikalau Eaja akan
melepaskan bolih ia lepas. Demi Allah tiada aku perchaya
sakali-kali akan kalepasannya itu didalam pada itu ; dan lagi

sekarang pun jikalau aku melihat dengan kadua mataku bolih -

lah aku perchaya akan dia." Maka lalu berkata Akileh ka-

pada anaknya Tamah, " Lagi angkau bolih melihat akan ka-

benaranku dan dustaku." Dan adalah Tamah itu tiap-tiap

hari ia terkenangkan akan Saif-al-Yezan, maka ia menangis-

lah. Maka ulangi olih ibunya itu kapada anaknya Tamah,
dengan perkataannya, " Hei Seti, demi Allah adapun Saif-al-

Yezan itu tiada mengenai akan dia barang suatu jua pun.

Tiada dapat tiada ia akan kahwin dengan dikau." Maka jawab
olih Tamah akan perkataan ibunya itu, " Hei ibu, siapa yang
kuasa melepaskan dia deri penjara itu bertutop dengan batu
rukham ? Tiada dapat saorang, dua orang, mengangkatkan
batu itu : melainkan dengan dua tiga puloh hulubalang yang
gagah-gagah ia dapat mengangkatkan batu itu." Lalu berkata

pula ibunya itu, " Sunggoh pun ada saperti demikian katamu,
akan tetapi demi Allah, hei anakku, tiada dapat tiada bageinya
Saif-al-Yezan itu kalepasan jua adanya : lagi ia akan mengam-
bil Surat Tarikh Nil jua adanya, dan lagi disampaikan Allah

subhana u taala jua atasnya segala hajatnya dan maksudnya
Saif-al-Yezan itu."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka antara Akileh dan Tamah berchetra-chetra itu, maka
tiba-tiba mendengar ia orang mengetok akan pintu. Maka
berkata Akileh kapada anaknya Tamah, " Hei anakku, bangun-
lah angkau membuka pintu bagei Saif-al-Yezan itulah, telah
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ia datang." Maka bangunlah Tamah dengan berlari-lari de-

ngan segranya deripada sangat sukanya. Maka dibukakan-

nyalah dengan segranya, maka tiba-tiba dilihatnya adalah Saif-

al-Yezan berdiri di muka pintu ijbu ; maka meraunglah Tamah
deripada sangat sukanya, serta berkata, " Hei tuanku, hei buah
hatiku, marilah tuanku masok kadalam rumah ini." Kamudian
maka dipegangnyalah tangan Saif-al-Yezan itu, lalu dibawanya
masok kadalam dihadapan ibunya. Maka tetkala dilihat olih

Akileh akan Saif-al-Yezan itu, maka bangunlah ia mendapat-
kan Saif-al-Yezan itu serta dengan membri salam dengan hor-

mat tatlim atasnya, dan berkata ia,
" Telah dibri Allah taala

diatas tuanku lepas dengan salamat sajahtra." Dan lagi ber-

kata Akileh akan Saif-al-Yezan itu, " Betapa tuanku mendapat
jalan kalepasan didalam penjara Hebab itu ? " Maka dichitra-

kannyalah pada Akileh akan segala hal ahwalnya, dan kalepa-

sannya, dan tambatnya, dan gemalnya, dan betapa adanya
bertemu dengan Akesah didalam penjara Hebab itu, dan betapa
adanya membunoh akan marid Mekhattap itu, dan betapa ada-

nya ia bertemu dengan Sheikh Abd-al- Salam itu, dan betapa
adalah ia melihat kabeh kapada bukit Kemiri, adalah didalam-

nya batu yakut yang merah lagi berchahaya-chahaya itu, dan
lagi adalah terbit ayer deri bawah kabeh itu, dan dichitra pula
akan dia akan mendapat kopiah deripada anak-anak Eaja Af-

laton yang tujoh orang bersudara itu, dan dichitrakannya pula

akan dia masok didalam negri yang ditawan olihnya akan dia,

dan lagi akan hal dia dengan Sheikh Abd-al-Samad mendapat
chinchin, dan akan hal ia menjadi Eaja, dan membunoh Eaja
didalam negri itu. Maka tiadalah apa faidah akan mengulangi
cherita yang telah sudah itu. Maka tetkala didengar olih

hakim Akileh dan anaknya Tamah cherita itu sakalian deripada

Saif-al-Yezan maka suka chitalah ia dengan suka yang amat
sangat.

Maka lalu berkata hakim Akileh kapada Saif-al-Yezan,
" Hei anakku, adalah angkau berchitra saolah-olah angkau
mendapat akan kopiah itu." Maka jawab olih Saif-al-Yezan,
" Naam, behkan." Maka lalu berkata Akileh kapada Saif-al-

Yezan, " Betapa yang angkau mendapat akan kopiah itu de-
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mikian lagi angkau mendapat Surat Tarikh Nil itu, dan angkau
memileki akan dia." Maka berkata Saif-al-Yezan kapada
Akileh, " Betapa jalan yang aku bolih pergi akan mengambil
akan dia ? " Maka dijawablah Akileh, " Maka apakala esok

siang harinya adalah pada bilangan Raja dan segala orang

didalam negri ini sahari bulan ; maka tiada dapat tiada Raja,

dan segala orang besar-besar, dan segala orang yang baik,

sakalian akan pergi membukakan batu itu, Bab-al-Afikal, ia

itu pintu kabeh itu, tempat sembahyang segala marika itu.

Maka tetkala itu masoklah Raja Malek al Kamar kadalam
kabeh itu dengan segala wezirnya, dan hulubalangnya, dan
bala tentaranya. Maka tetkala itu angkau pun masok me-
nyampai bersama-sama orang itu sakalian didalam jumlah
marika itu pada hal angkau akan memakai akan kopiah ini,

maka menyembunyilah ia akan dikau deripada mata sakalian

marika itu, tiadalah saorang pun akan dapat melihat akan
dikau ; maka tetkala itu angkau ambillah akan Surat Tarikh

Nil itu."

Kamudian maka duduklah Saif-al-Yezan dengan Akileh

dan Tamah berchetra-chetra dan makan minum dengan ber-

sukaannya sebab lamalah sudah bercherai itu. Kamudian
maka tidorlah pada malam itu katempatnya masing-masing
hingga sampailah pagi harinya. Maka tetkala sudahlah trang

benderang chahaya mata-hari naik itu, maka bangunlah Akileh

pada saat waktu itu akan membetulkan hal makan minumnya
itu, dan akan menukarkan kain bajunya. Maka di-ambilnya

akan beghalnya, serta pergilah Akileh itu menghadap kapada
Raja Malek al Kamar. Maka tetkala sampailah ia pada peng-

hadapan Raja itu maka Raja pun bangunlah membri hormat
kapada hakim Akileh. Lalu berkata Akileh kapada Raja, " Hei
tuanku,adapunpada hari ini hari yang pertama, sahari bulan, dan
baiklah tuanku berangkat membawakan segala kami ini kapada
Bab-al-Afikal masok kadalam kabeh itu, sopaya kita melihat,

dan ziarat, dan kita sujud bageinya Kitab itu." Maka tetkala

didengar olih Raja Malek-al-Kamar akan kata-kata Akileh itu

maka ia pun tersedarlah deripada lalainya, maka dengan sake-

tika itu jua bangunlah ia, Raja itu, dengan segranya ia bangun,
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pada saat itu jua, dan berbangunlah pula segala wezirnya, dan
segala hulubalang dan segala kaum kaluarganya, maka ber-

jalanlah segala marika itu hingga sampai ka tempat kabeh itu,

dan membukakan pintu kabeh itu, maka masoklah segala marika
itu kadalamnya. Bermula yang kalihatan segala marika itu

suatu peti habelor ; maka yang adalah didalamnya itu satu

surat, Kitab Tarikh Nil. Tetkala sudahlah habis menghadap
kapacla peti itu, maka duduk sujudlah segala marika itu, dengan
kapalanya marika sakalian lain deripada Allah Tuhan Rabb-al-

alamin.

Maka adalah hal Saif-al-Yezan itu, sudahlah hakim Akileh

kaluar deripada rumah tiada brapa lamanya maka Saif-al-

Yezan pun mengikut ; maka dekat kabeh itu ia menanti serta

memakai kopiah hikmat itu diatas kapalanya. Maka segala

orang itu datang, maka masoklah ia diblakang hakim Akileh
;

maka masoklah segala marika itu kadalam kabeh itu. Maka
tetkala sampailah ia kapada peti itu maka teridarlah peti itu tiga

kali, maka datanglah peti itu termasok antara kadua kakinya
itu. Maka deri hal ia memakai akan kopiah itu maka tiada

tampak kapada mata orang banyak itu. Lalu dichapainya

akan surat Kitab Tarikh Nil itu, di-ambilkan akan dia pada hal

Raja dengan segala orang yang hadlir kapada tempat itu tiadalah

melihat akan Saif-al-Yezan. Maka tetkala sudah di-ambilnya

maka ia pun kaluarlah deri dalam kabeh itu pulang ka rumah
Akileh dengan segranya.

Dan deri hal Raja itu tetkala ia melihat peti itu teridar

maka bangunlah ia dengan segala orang besar dan kechil dan
hulubalang sakaliannya menerpa kapada peti itu, serta di-am-

bilnya, dan dijunjongnya olih marika kaatas kapalanya : kamu-
dian maka dipreksanya, surat Kitab Tarikh Nil tiadalah lagi

didalam peti. Maka Raja pun dan sakalian isi negri itu ma-
sing-masing menampar-namparkan mukanya, dan menumbok-
numbokkan dadanya sampai kaluar darah deripada mulutnya
dan hidongnya ; dan Raja menchabut-chabut akan janggutnya

;

demikian orang yang hampir kapadanya deripada kaluarganya.

Maka gegak gempitalah pada masa hari itu didalam negri itu,

dan ratap dan raungnya tangisnya. Maka kaluarlah marika

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 113

itu deri dalam kabeh itu dengan mashgulnya yang tiada dapat

terkira-kira
;

pada rnasa itu pulanglah masing-masing ka ru-

mahnya. Dan hal Akileh itu maka tetkala Raja sudah pulang

ka rumahnya maka ia pun bermohon pulang.

Maka ia pun puianglah didapatinya Saif-al-Yezan telah

sedia dirumahnya, sudah ia menanti akan Akileh. Maka
tetkala masok ia ka tempat kadiamannya maka ia berkata ka-

pada Saif-al-Yezan, " Hei tuanku, telah tuanku mendapat
kerniai deripada Tuhannya yang besar. Bahagialah angkau
dan berontonglah angkau dapat dia. Maka sekarang pun
Allah sudah menyampaikan hajatmu, akan tetapi dengan aku
tinggal lagi hajatku atasmu, belum lagi sampai." Jawab Saif-

al-Yezan, " Hei ibuku, mudah-mudahan disampaikan Allah

juga." Maka jawab Akileh kapadanya, " Hajatku itu, ia itu

handaklah aku mengahwinkan akan dikau dengan anakku
Tamah, kerna aku telah terlanjor membri perjanjian kapada-

nya akan mengahwinkan dikau dengan dia." Maka dijawab

Saif-al-Yezan, " Hei ibuku, adapun saperti perjanjian ibuku

kapada Tamah tiadalah menjadi kachelaan dan kasukaran.

Akan tetapi deri hal sahya, demi Allah, saketika tiadalah sahya
kahwin menikah saorang orang jua deripada perampuan yang
janda atau anak jika belum sahya kahwin dengan Seti Shameh
anak Raja Malek al Afrah." Maka tetkala didengar olih

Tamah kata-kata Saif-al-Yezan itu, dijawabnya, katanya,
" Jika demikian katamu, aku pun tiada melepaskan angkau
deri sini, dan kaluar deri negri ini, hingga angkau kahwin
dahulu dengan aku. Jikalau tiada, melainkan angkau lihat

apa yang dapat." Maka jawab pula Saif-al-Yezan, ' WaAllah,

demi Allah, saperti kahandakmu itu tiadalah aku memperbuat
demikian itu dan menurut kahandakmu itu sakali-kali, jikalau

ad a jalan atas kabinasaan diriku sakalipun." Maka tetkala itu

marahlah Tamah akan Saif-al-Yezan, marah yang amat sa-

ngat : maka berdiamlah antara kaduanya marika itu hingga

liari pun malamlah. Maka pada masa waktu tidor masing-
masing pergilah ka tempatnya. Adapun Saif-al-Yezan tetkala

handak tidor maka ambilnya kopiah dan surat Kitab Tarikh
Nil itu dibubuhkannya di kapala tempat tidornya itu, lalulah
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ia pun tidorlah. Tetkala ia bangun telah berpagi-pagi hari

maka Saif-al-Yezan mencharilah surat Kitab Tarikh Nil serta

kopiah hikrnat itu, tiadalah dapat. Maka lalu gadohlah ia,

maka didapatinya surat itu sabaja, dan kopiah itu tiada dapat.

Maka lalu gadohlah ia menchari kopiah hikmat itu ; maka
bertanyalah ia kapada Tamah, " Ada-kah angkau ambil kopiah-

ku deripada tempatku itu?" Maka dijawab olih Tamah,
" Adalah kopiah itu kapada aku." Maka berkata Saif-al-Yezan

kapada Tamah, " Pintalah kopiahku itu ; bawa kamari kapada-

ku." Maka jawab Tamah, " Haraplah angkau akan mendapat
kopiah itu lagi ? WaAllah tiada mahu aku memulangkan ko-

piah itu kapadamu hingga angkau kahwin dengan aku." Maka
dijawab olih Saif-al-Yezan, " WaAllah tiada'mahu aku perbuat

yang demikian sakali-kali, jikalau adalah didalamnya itu jalan

akan mati sakalipun." Maka berkatanya itu dengan marah-
nya jua. Maka Saif-al-Yezan meninggalkan kapada hakim itu,

kapada Akileh, maka lalu ia kaluarlah deripada rumahnya
Tamah itu. Lalulah ia pun berjalat)lah akan menuju kapada
pihak jalan ka sablah tempat yang ada timon itu dan naga.

Maka tetkala dilihat olih Tamah kalakuannya perbuatan

Saif-al-Yezan diatasnya itu, maka menjadi bertambali-tambah-

lah marahnya Tamah itu kapada Saif-al-Yezan. Maka tetkala

sudahlah kaluat pergi Saif-al-Yezan itu, maka nantilah ia satu

saat lamanya, maka tiadalah jua kembali ; kerna harap Tamah
itu akan kembalinya Saif-al-Yezan itu. Maka tetkala sudah-

lah putus asanya, maka bangunlah Tamah itu dengan segranya,

serta naik kaatas kenderannya, maka pergilah ia menghadap
kapada Eaja Malek al Kamar. Tetkala ia sampai kapada Raja,

maka ia pun membrilah salam dengan hormat tatlimnya ; maka
Raja pun menyahutlah salamnya dengan hormat Raja kapada
Tamah itu. Maka lalulah Tamah itu menyembah serta di-

malumkannya kapada Raja itu ; maka sembahnya, " Ya tuanku
yang berbahagia, yang mempunyaitakhta karajaan yang mulia,

adapun hamba ini datang disurohkan olih ibu hamba tuanku
mendapatkan kabawah duli tuanku, lagi menyatakan kabawah
kadam tuanku, bahwasanya ibuku telah menilek didalam ramal-

nya, dan telah amat-amatinya didalam ramalnya itu, maka
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didapatinya akan hal orang yang sudahlah mengambil akan
Kitab Tarikh Nil itu, adalah ia didalam negri kita ini lagi.

Akan tetapi pada saat hamba tuanku datang ini ia sudahlah
kaluar berjalan deripada negri ini, dan ia handak pulang ka-

pada pihak negrinya. Maka handaklah tuanku segrakan me-
nyurohkan orang pergi mengepong akan dia itu sabelum lagi ia

lepas deripada tanah kita ini." Maka Raja pun pada saat itu

jua menyurohkan memanggil akan segala wezirnya, dan segala

orang besar-besar, dan hulubalang, rayat, sakaliannya : maka
datanglah marika itu menghadap kapada Raja. Maka ia pun
raembri khabarlah kapada segala marika itu saperti khabaran
Tamah datang deripada hakim Akileh membawa khabaran.
Kamudian maka Raja pun menyurohlah dengan segranya ma-
sing-masing naiklah kaatas kenderannya pergi mengejar dan
mengepong akan Saif-al-Yezan itu.

Maka pergilah masing-masing dengan kuat gagahnya, me-
larikan akan kudanya mengejar akan Saif-al-Yezan itu ; maka
lalulah didapat olih segala marika itu melihat akan dia.

Maka tetkala Saif-al-Yezan melihat akan orang banyak
mengejar akan dia itu maka ia pun melarikanlah dirinya de-

ngan sabolih-bolihnya hingga sampailah hampir akan dapat ia

olih marika itu. Lalu diserulah olih marika itu akan dia,
" Kamana angkau handak melarikan nyiwamu, hei penchuri '?

Janganlfih angkau sangka-sangka mendapat kalepasanmu lagi

deripada tangan kami ini." Maka tetkala dilihat olih Saif-al-

Yezan orang akan mengejarnya akan dia dengan sunggoh-
sunggoh hatinya deri blakangnya itu, lalu menyempanglah ia

lari akan mendapatkan sungai Nil itu. Maka pada waktu itu

hari pun hampir maghrib, maka bersembunyilah ia deripada

mata segala marika itu sakalian, dan tiadalah lagi marika itu

dapat melihat. Kamudian maka hari pun malamlah, maka
lalu dicharilah olih segala marika itu terpechah-pechah kapada
segala lorong dan sempang, masing-masing dengan halnya men-
chari itu didalam kelam itu pada malam-malam hingga pajar-

lah hari. Maka tetkala trang benderang hari maka nyatalah

dilihat olih segala inarika itu akan Saif-al-Yezan ; maka Saif-

al-Yezan pun berlari membawa dirinya sahari-hari itu, dan
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samalam-malam itu ia berlari membawa dirinya, dan segala

marika itu mengejar jua deripada blakangnya, hingga sampai-

lah Saif-al-Yezan itu kapada pihak timon yang besar itu, dan
lalu larilah Saif-al-Yezan itu mendapatkan kapada naga yang
besar itu sabeium dapat olih marika itu kapada dia. Maka
Saif-al-Yezan pun dengan segranya naiklah diatas naga itu.

Maka tetkala itu mata-hari pun terbitlah deripada mashrek
lalu naiklah ; maka naga pun terkejutlah deripada tidornya.

Maka tetkala dilihat olih naga itu mata-hari telah terbit,

maka diterkamnyalah akan mata-hari itu dengan sangkanya
akan dia mendapat mata-hari itu : dan adalah drasnya perginya

naga itu, adalah saperti umpama anak panah terlepas deripada

busarnya. Kamudian maka segala lashkar Baja Malek al

Kamar pun sampailah kapada tempat timon yang besar itu

:

maka dilihatnya naga itu telah sudahlah menyebrang akan
menerkam mata-hari itu, dan Saif-al-Yezan pun adalah serta

diatasnya naga itu, diblakangnya. Maka terlalu ajaib segala

marika itu dengan ajaib yang amat sangat, serta masing-masing
heiranlah dengan terchengang-chengang. Maka tetkala sudah-
lah putus harap, tiadalah mendapat Saif-al-Yezan, maka ka-

mudian segala marika itu pun kembalilah pulang mendapatkan
Eajanya Malek al Kamar dengan khabarannya, serta dengan
kamaluannya, dengan duka chitanya yang tiadalah akan ber-

kaputusan.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Adapun deri hal naga, tetkala sudah ia menyebrang, telah

sampailah ia ka tanah daratan sebrang itu, maka dilihatnya

mata-hari sudahlah naik tinggi. Maka dipukolkannya kapala-

nya ka bumi ; maka ia pun tidorlah saperti adatnya salamanya
itu. Kamudian tetkala Saif-al-Yezan melihat naga itu telah

sudahlah ia tidor itu, maka Saif-al-Yezan pun turunlah deri-

pada blakang naga itu, kamudian lalulah ia berjalan men-
dapatkan kapada Sheikh Jayad.

Maka tetkala sampailah Saif-al-Yezan kapada Sheikh
Jayad itu maka ia pun membri salam dengan hormatnya : maka
lalu disahut olih Sheikh Jayad salam Saif-al-Yezan itu dengan
tatlim itu. Maka lalu berkata Sheikh Jayad kapadanya, " Hei
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Saif-al-Yezan telah sampailah angkau kapada inuradrnu ?

"

Maka dijawablah olih Saif-al-Yezan, " Naain, telah sampaikan
Allah subhana u taala dengan berkatmu, ya Said, dengan
berkat din islam." Maka lalu berkata pula Sheikh Jayad
kapada Saif-al-Yezan, " Dan berbahagialah angkau, dikerniai

Allah taala yang amat limpah. Dan sekarang pun, hei anak-

ku, angkau tinggallah disini pada aku pada malam iDi : kerna

aku pun akan bercherailah deripada dunia ini pada malam ini,

dan angkau perbuatlah pada aku saperti yang telah angkau
perbuat dengan clia itu, akan sudaraku Sheikh Abd-al-Salam
itu." Kamudian maka Saif-al-Yezan pun bermalamlah kapada
tempat Sheikh Jayad itu dengan berbuat ibadat, dengan tas-

bih, dan takdis, dengan zikr Allah, dan tahmid, dan tain j id, dan
tahlil

28
al Malek al jalal. Maka adalah tetkala sampai sapcr-

tigaan malam yang akhir maka Sheikh Jayad itu pun kembali-

lah iapulangka rahmat Allah taala. Tetkala diiihat olih Saif-

al-Yezan akan Sheikh Jayad telah sudah kembah, ia mati,

maka diperbuatnyalah saperti yang diperbuat diatas Sheikh
Abd-al-Salam itu, saperti yang telah diwasihatkan kapadanya

:

demikianlah dilakukannya olih Saif-al-Yezan kapada tempat
tanamnya. Maka tetkala sudahlah dikuboikannya, dan sudah-

lah kembali rohnya Sheikh Jayad itu kadalam shor^a fardus

al a'la, kamudian maka Saif-al-Yezan pun menutopkan pintu

kabeh itu, dan dipakukannya pintu itu deri luar. Dan diam-
bilnyalah akan kudanya Saif-al-Yezan itu yang ditinggalkan-

nya pada tempat itu tetkala ia handak pergi men> ebrang diatas

naga itu; maka dikenderaninyalah kudanya itu, maka ia pun
lalu berjalanlah.

Maka adalah pada hal yang demikian Saif-al-Yezan pada
tetkala itu, jikalau kiranya adalah ia bersayap maka terbanglah

ia, deripada sangat sukanya sebab sudah mendapat Kitab Tarikh
Nil itu; maka berjalanlah dengan segranya menuju kapada
negri Kaja Malek al Afrah ; dan ia pun telah bertawakkul
kapada Tuhan yang karim as salamat. Maka hilanglah deri-

padanya Saif-al-Yezan itu segala perchintaan kadukaan, dan
masoklah kapada hatinya segala kasukaan yang amat sangat.

Demikianlah adanya hal Saif-al-Yezan.
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Maka berkata Sahib al bikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka kamudian adalah kami mengulangi menchitrakan diatas

kaadaannya Sadon Zanji. Maka adalah ditinggalkannya

Saif-al-Yezan pada malam itu akan dia : maka tetkala berpagi-

pagi hari serta tef bit mata-hari maka naiklah ia diatas kenderan-

nya pada saat itu, maka lalu pergilah ia handak mendapatkan
kapada tuannya Wabash Alfalah, maka dilihatnya tiadalah ia di-

dalam khemahnya itu. Maka ia pun bertanyalah kapada orang

yang bertunggu kapada tempat itu, maka lalu berkatalah orang

disitu, " Bahwasanya Wabash Alfalah itu adalah pada malam
tadi, maka ia naik kaatas kenderannya maka berjalanlah ia,

tiadalah kami katahui kamana-mana perginya itu." Maka
Sadon Zanji pun menantikan sampai tiga hari tiga malam,
maka tiadalah jua datang Wahash Alfalah itu kembali ; maka
sesaklah sangat akan dadanya, dengan tiadalah berkatahuan

pikirannya didalam hatinya.

Kamudian maka Sadon Zanji pun naiklah kaatas kenderan-

nya, maka lalulah ia pergi menuju kapada istana Eaja Malek
al Afrah. Serta ia sampailah kapada istana itu maka ia ting-

galkan kudanya, maka lalulah ia masok kadalam istana itu,

maka tiada lagi dengan idzin Eaja itu. Maka serta ia sampai
kahadapan Raja Malek al Afrah maka berkata Sadon Zanji

kapada Raja Malek al Afrah serta dengan marahnya, " Hei
Afrah!" Maka lalu disahut olih Raja itu, "Baik." Maka
berkata Sadon Zanji kapada Raja Malek al Afrah, "Tiadalah

bageimu baik, dan tiadalah bageimu sadik, maka telah angkau
menipu atas guruku Wahash Alfalah itu, dan menyahkan dia

deri dalam negri ini, dan kahandakmu itu kahandak membina-
sakan dia jua. Akan tetapi aku tunggui diatas negri ini sampai
hingga ia kembali ka negri ini, atau aku mendapat khabarnya

adalah ia dengan salamat sajahtranya. Jikalau tiadalah ada

yang dcraikian itu, melainkan akulah membunoh sakalian kamu
deripada awalmu dan akhirmu itu : lagi akulah membinasakan
negri kamu sakalian ini, dan mendudukkan diatas batu kapala

kamu itu. Sakali-kali tiadalah aku akan undor deripada tem-

patku ini sahingga aku mendapat akan Wahash Alfalah itu."

Kamudian maka Sadon Zanji pur kaluar deripada istana Raja
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Malek al Afrah itu kembali kapada khemahnya duduk bersama-
sama dengan tcman-temannya itu akan menantikan khabar
halnya Wahash Alfalah itu. Demikianlah adanya hal Sadon
Zanji itu.

Kamudian maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-

Maali :
—Maka adaJah deri hal kaadaan wezir hakim Sakerdion,

mela'un Sakerdion, bahwasanya ia telah berkirim surat kapada
sudaranya Sakerdius, maka adalah satengah yang tersebut di-

dalamnya, kamudian deripada puji-pujian, katanya, " Dan
katahuilah olihmu, hei sudaraku, bahwasanya telah tumbohlah
kapada kami ini anak yang kechil yang bernama Wahash Al-

falah ; dan adalah asalnya ia itu dibawa orang pemburu akan
dia kapada Raja Malek al Afrah. Maka adalah orang pemburu
itu senentiasa hari ia memburu diatas gunong ; maka adalah
pada suatu hari itu maka ia mendapat suatu budak kechil tcr-

hantar pada suatu padang di chelah batu ; dan bahwasa aku
sangka ia itu Arab, kerna kulitnya dengan kaputih-imtiban.
Tetkala aku melihat akan dia itu dengan demikian, aku meng-
atakan kapada Raja Malek al Afrah akan membunoh akan
budak itu, lagi aku membri jalan akan membunoh dia itu

;

maka tiadalah Raja akan mendengar akan kataku itu. Maka
adalah pada sekarang ini budak itu jadinya pahlawan }ang
tiadalah bageinya lawan, lagi menjadi benchana penyakit yang
besar, lagi bela deripada segala bela diatas kami sakalian

didalam negri. Dan demikian lagi telah mendapat Raja
Malek al Afrah saorang anak perampuan, dan hal anak itu

pun telah besarlah, dan sudahlah patut dan Jayaknya dikah-
winkan akan dia itu : dan telah menjadi fitnah akan mcnilek
akan dia, dan tiadalah ada dibandinginya pada zeman ini

saperti parasnya, dan kalakuannya, dan lagi dengan elokan-
nya, telah meliputinya segala kaelokkan bangsa itu. Maka
telah dinamai akan dia namanya Shameh, kerna adalah diatas

pipinya anak itu suatu tanda. Dan demikian lagi anak yang
didapatinya dinamakannya olih Raja itu Wahash Alfalah, de-

mikianlah adalah diatas pipinya itu suatu tanda jua. Maka
tetkala itu sudahlah aku katakan kapada Raja Afrah, serta

kataku kapadanya, ' Hei Raja, bahwasanya mana kala Legerta

R. A. Soc, No. 58, 191 1.



120 HIKAYAT SA1F-AL-YEZAN.

kaduanya tanda itu, dan bersatu satengahbya sama satengah-

nya, maka sakala itu datanglah kabinasaab diatas segala negri

Absha.' Maka tetkala didcngar khabarku itu maka di-undor-

kannya kapadanya didalam sadikit masa, hingga jangan ia ber-

himpun dengan anaknya Shameh kapada satempat yang kadua-

nya itu. Kamudian ghaibkannya akan dia kapada Kharaku
Alsaja bebrapa tahun lamanya, dan didalam gbaibnya itu maka
didatanginya olih afrit marid jin itu yang digelar orang akan
dia Mekbattap ; ia mendatangi kapada Shameh ; maka dipinta-

nya ia deripada bapanya
;

jikalau tiada mahu membrikan anak-

nya Shameh, maka ia mahulah membinasakan negrinya Eaja
Malek al Afrah itu. Kamudian maka dikaluarkannya olih

Kaja Afrah anaknya Shameh itu, di-antarkannya diluar negri

dcripada katakutannya akan masok jin diatas dirinya dan di-

atas negrinya itu. Tiba-tiba berdempoklafi kadatangan Afrit

itu bandak mcngambil Shameh, saperti yang telah sudahlah
diambilnya anak-anak Eaja yang lain itu, dengan kadatangan
Wahash Alfalah : pada saketika itu jua datang Wahash Alfalah.

Dcripada Wahash Alfalah demikian adanya. Ia mencbetrakan
dirinya, serta ia melepaskan Seti Shameh anak Eaja Malek al

Afrah. Maka terlalu amat suka Eaja itu dengan segala orang
isi negri diatas Wahash Alfalah. Maka duduklah Wahash
Alfalah itu tiadalah bebrapa harinya, ma'kalalulah dipinangnya
Seti Shameh itu kapada bapanya. Maka aku berkata kapada
Eaja Malek al Afrah, ' Janganlah angkau kahwinkan akan dia

dengan dia.' Dan telah bebrapa nasihat aku brikan kapada-
nya, maka tiadalah ia mahu menerima nasihatku ; maka jawab-
nya kapada aku, ' Betapa tiada aku mengahwinkan akan dia

dengan dia pada hal ia jua kapada hari yang telah lalu melepas-

kan ia deripada tangan marid Mekhattap itu, lalu ia menukar-
kan nyawanya deri kernanya?' Maka aku berkata kapada
Eaja Malek al Afrah itu, ' Jikalau tiada dapat tiada angkau
bandak juga mengahwinkan anakmu itu dengan Wahash Al-

falah itu, melainkan angkau serahkan akan daku segala peker-

jaanmu kahwin itu. Jikalau angkau tiada kuasa menolakkan
akan dia, akulah meminta deripadanya mahar anakmu Shameh
itu yang bagimana kahandak satahuku.' Maka dibrinya de-
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iigan dcmikian pintaku itu. Maka tcfckala Wabash Alfalah

datang mcminang kapadaku akan Seti Shameh itu, maka
aku pintalah deripadanya mahar Seti Shameh itu, ia itu

akan kapala Sad on Zanji yang menderhaka yang duduk di-

dalam Kota Seria. Pada hal Sadon Zanji itu ia memutuskan
jalan atas orang yang pergi datang, telah aku ingat didalam
hatiku dengan kahandakku yang dcmikian itu, bahwasanya
sopaya Sadon Zanji itu akan membunoh Wahash Alfalah itu.

Kamudian pergilah ia ghaib deripada kami bebrapa lamanya

;

dan kembalilah ia kapada kami, maka adalah sertanya Sadon
Zanji hidupnya. Maka kami terimalah ia dengan suka redla

kami dengan demikian : maka takutlah kami akan Sadon Zanji

serta teman-temannya itu. Maka lalu dipinta olih Wabash
Alfalah satukan dia dengan Seti Shameh anak Raja Malek al

Afrah itu. Maka lalu kataku bageinya, ' Hei anakku, jangan-

lah angkau gondah deripada hal itu : bahwasanya ia kapada
dikau, dan angkau telah membawa maharnya, maka tiadalab

tinggal lagi atasmu hanyalah belanja kahwin itu.' Lagi kataku
bageinya, ' Ia itu Kitab Tarikh Nil yang dituliskan olih Ham
anak nabi Allah Nob.' Maka tiada aku pinta kapada Wahash
Alfalah Kitab itu melainkan kerna aku handak membinasakan
dia, lagi handak memutuskan dia deripada berhubong dan ber-

satu dengan Seti Shameh. Maka ia pun mengaku akan daku,

Wahash Alfalah, jikalau tiada ia membawaakan Kitab Tarikh

Nil kapada Raja Malek al Afrah itu melainkan Seti Shameh
itu diatasnya telah haram. Dan ia telah kaluarlah pergi men-
chari dan menusahakan pada menuntut akan Kitab itu pada
hal tiada ia mengatahui dimana adanya Kitab itu, kerna tiada

kami membri tahu kapadanya atas jalan negrinya. Dan deri

hal ia pergi deripada kami, maka ditinggalkannya hamba yang
derhaka itu, ia itu Sadon Zanji, serta segala teman-temannya
diatas negri kami akan menjaga ; dan kapada tiap-tiap hari ia

mcnggeretak akan kami, dan lagi diperjanjikan dia diatas kami
kabinasaan yang amat besar, dan jalan yang amat sukar. Dan
sangka kami didalam waham kami bahwasanya telah matilah

sudah Wahash Alfalah itu, dan telah bebrapa lamanya men-
dapatlah ia kasakitan. Dan bahwasanya tiada aku perbuat
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yang demikian hanyalah dengan tipu pinta aku surat itu, ker-

na jalan kabinasaan akan dirinya jua adanya. Dan sekarang

pun adalah maksud aku pada sudaraku yang mulia, dan tau-

lanku yang.berbahagia, ia itu sudaraku hakim Sakerdius, bah-

wasanya handaklah angkau prikan kapada Raja Malek Saif-al-

Raad akan kaelokan dan kalakuannya Seti Shameh anak Raja
Malek al Afrah, serta angkau khabarkan kapadanya segala

khabarku yang tersebut didalam suratku ini deripada awalnya
dan kapada akhiinya dengan tamamnya dikalamnya. Dan
lagi angkau surohkan kapada dia menyurohkan satu surohan

akan mendapatkan kapada Raja Malek al Afrah akan meniinang
deripadanya anaknya itu yang bernama Seti Shameh, kerna

Seti Shameh itu tiada ada layaknya bagei orang yang lain,

melainkan bagei Raja juga. Dan handaklah angkau menyuroh-
kan dengan segranya meminang deripada Raja Malek al' Afrah

akan anaknya itu, sabelum datang kapada kami barang yang
tiada dapat didalam kira-kira kami ; kerna adalah menintang
khiar akan sasuatu yang baik itu; bageinya afiat, kajahatan

;

dan bageinya menyegrakan akan dirinya, bageinya itu berdiam
didalam ferjat kasukaan."

Kamudian maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-

Maali : —Kamudian maka sudahlah selesei ia membuat surat

kiriman itu, maka dibubuhnya chapnya diatasnya, kamudian
maka dilipatnya akan dia. Maka ia memanggil saorang teman-
nya, maka lalu dibrikannya surat itu kapadanya: maka lalu

katanya kapada budak itu, " Pergilah angkau dengan segramu,

bawa olihmu akan suratku ini kapada negri Raja Saif-al-Raad,

angkau brikan dengan tanganmu sendiri kapada tangan hakim
Sakerdis." Maka dengan saketika itu jua budak itu pun ber-

jalanlah menuju negri Raja Saif-al-Raad.

Maka tetkala sampailah budak itu membawasurat kadalam
negri itu maka dibawanya kapada hakim Sakerdis surat itu, lalu

brikannyalah kapada tangan hakim Sakerdis. Maka hakim
Sakerdis membawa surat itu kapada Raja Malek Saif-al-Raad,

lalu dibachakannya surat itu padanya. Maka tetkala mende-
ngar Raja akan pri sifat Seti Shameh anak Raja Malek al Afrah

itu maka datanglah ashik berahinya, tiadalah dapat terkatahuan.

Jour.' Htraits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 123

Adalah umpamamithal orang yang berpri, katanya, ' Ada pun
kaelokan bageinya tempat didalam segala hati : kerna bebrapa

hati yang tegar itu pada ketika berahjnya lembut ia ; kerna

apakala telinga mendengar orang menyebut akan kakasihnya,

hanchorlah segala hati pada ketika itu. Adalah umpamamata
dan telinga itu menjadi surohan hati bersamaan adanya: ada
kalanya telinga ashik dahulu sabelum ashik mata; adalah kala-

nya bersamaan telinga dengan mata.

Kamudian maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al--

Maali : —Tetkala itu maka Raja Saif-al-Raad pun memanggil
segala wezirnya, dan orang besar-besar yang hampir kapada-

nya, maka dipilehnya didalam segala marika itu yang bijak-

sana, lagi pengatahuan yang budiman satiawan itu, maka lalu

Raja Saif-al-Raad berkata, " Aku handaklab menyurohkan
kamu pergi kapada negri Raja Malek al Afrah serta membawa
hadiahku, dan persalinanku ini

;
pergi kamu meminang bageiku

kapada bapanya akan anaknya Seti Shameh itu." Maka
marika itu menerimalah titah Raja itu ; maka lalulah bersiap-

siap akan handak berjalan itu. Lagi Raja pun menghimpun-
kanlah saribu orang rayat pilehan hulubalangnya akan serta,

dengan menghantarkan orang yang membawa surohan Raja
itu. Dan lagi Raja berpesan kapada wezirnya itu yang bernama
Hajib, dan kapada saribu pahlawan, " Angkau katakan kapada
Raja Malek al Afrah akan menyediakan, lagi menyegrakan,
janganlah minta khiarkan, lagi jangan mengudzurkan, dan
janganlah meringankan kapada pekerjaanku yang demikian.

Akan tetapi adalah bandingn^a akan mahar anaknya itu, ia

itu saparoh karajaan negri Absah." Kamudian berkata pul.a

Raja lagi kapada wezirnya itu yang bernama Hajib, clan kapada
saribu pahlawan yang diatas kenderantfya itu, " Bahwasanya
apakala kamu bertemu dengan Sadon Zanji yang derhaka itu,

maka jangan tiacla handaklah kamu membawaia itu kapadaku,
atau tertawan, atau terbunoh olih kamu." Maka disahutilah

olih segala marika itu, " Hamba tuanku terima akan prentah

duli tuanku itu, lagi kami dengar, dan kami turut." Kamudian
lalulali berjalan Hajib itu dengan saribu pahlawan yang diatas

kudanya, dengan serta membawakan hadiah deripada Raja itu
;
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124 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

dan budak hakim Sakerdion yang membawa surat itu pun
adalah bersama-sama. Berjalanlah marika itu didalam hutan
rimba, naik bukit turun bukit, menghandaki pergi ka negri Eaja
Afrah, dengan perjalanan bersunggoh-sunggoh hati. Inilali

adanya bal marika itu.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Ada pun deri hal Sadon Zanji, maka adalah ia tetkala dilihat-

nya berpanjangan masa atasnya ghaib gurunya Wahash Al-

falah itu, menjadi pada tiap-tiap hari ia menggertakkan orang

negri itu atas kabinasaan. Maka adalah antara marika itu

sakalian didalam hal yang demikian itu tiba-tiba melihat

marika itu debu telah memenohi di udara, dan nyatalah deri-

pada bawah debu itu orang diatas kuda, berbaju rantai, dengan
alatan peprangan, saribu kuda ; maka dihadapan marika itu

saorang terlalu haibat rupanya, kalakuannya, maka ia itu

Hajib yang disurohkan olih Eaja Saif-al-Eaad. Didalam ma-
rika itu berjalan-jalan hingga sampailah marika itu kapada
negri Eaja Afrah, maka berlarianlah orang membri tahu akan
kadatangan Hajib itu kapada Eaja Malek al Afrah, dan yang
mengikut Hajib itu ada saribu orang yang diatas kenderannya.
Maka tetkala didengar olih Eaja Afrah kadatangan Hajib itu

deripada Malek Saif-al-Eaad maka ia pun kaluarlah dengan
bebrapa orang pergi menyambut serta membri hormat. Maka
ia pun masoklah serta dengan segala lashkarnya dengan ang-

katannya itu kadalam negri.

Maka adalah tetkala dilihat olih Sadon Zanji akan marika
itu dengan hal yang demikian, maka ia pun naiklah kaatas

kenderannya, dengan pakaian peprangannya, serta dengan se-

gala teman-temannya pergilah ia handak mendengar khabar
kadatangan itu, dan handak melihat apa perbuatan marika itu.

Maka tetkala datang Sadon Zanji pada penghadapan Eaja,

dilihatnya telah sesak denganmanusia penghadapan itu: dilihat-

nyaEaja ada didalam khidmat muliakan Hajib yang datang itu

deripada Eaja Saif-al-Eaad, maka dihormatkan dengan sa-

patut-patut hormat, dan tatlim sabesar-besar tatlim. Maka
tetkala masok Sadon Zanji pada majelis itu maka bangunlah
segala orang yang ada hadlir kapada majelis itu, melainkan
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yang tiada bangun itu hanyalah Hajib itu, tiada ia handak
bangun atas kabesarannya dan takabburnya. Maka bertampik-

lah atasnya Sadon Zanji dengan suara besar, dan gementarlah

segala hati deripadanya ; dan merahlah kadua matanya, dan
kaluarlah bueh-bueh deripada mulutnya akan memenohi dagu-

nya, serta berkata-kata, " Demi yang menghitamkan segala

kulit yang hitam ini, tiadalah layak bagei anjing ini melainkan

bagei anjing sapertinya; dan tiadalah ia terlebih besar dan
kuat. deripada Eaja Afrah dan hakim Sakerdion." Maka di-

dengar olih Hajib kata-kata itu deripada Sadon Zanji itu, maka
menjadi mukanya yang jerneh menjadi keroh, dan yang putih

menjadi hitamlah sebab marahnya diatas Sadon Zanji. Maka
Hajib itu bertriaklah pula dengan suara besar ; maka lalu ber-

kata ia,
" Hei sajahat-jahat hamba orang, angkau tiadalah kenal

aku ini siapa? Bukan-kah aku ini Hajib Eaja Saif-al-Eaad ?

Bukan-kah'aku ini datang dengan surohan Eaja akan meminang
akan Seti Shameh anak Eaja Malek al Afrah ? Maka angkau

-

kah yang bolih mengata-ata bageiku ? Angkau ini satu hamba
orang, yang tiada berharga." Maka tetkala diclengar olih Sadon
Zanji kata Hajib itu, maka lalu berkata pula Sadon Zanji pada
Hajib, "Hei anak zina yang tiada berkatahuan bapamu, lagi

anjing yang duduk dibawah rumah, lagi binatang yang^ terlebih

hina deripada segala yang hina, dan Eajamu pun demikian juga
anak zina, yang tiada punya malu saperti babi yang memakan
najis dibawah jamban orang." Dan lagi berkata Sadon Zanji
kapada Hajib, " Apa kahandakmu dan kahandak Eajamu Saif-

al-Eaad itu bagei Seti Shameh anak Eaja Malek al Afrah ?

Dan ia itu, bukan-kah ia tunangan gurukn Wahash-al-Falah ?
"

Maka tetkala didengar olih Hajib itu akan kata-kata Sadon
Zanji, maka morkalah ia dengan marah yang amat, dan me-
malingkannya mukanya deri kerna Sadon Zanji memaki, dan
memaki akan Eajanya. Maka lalu berdirilah Hajib itu dengan
terbeliak-beliak akan matanya, dengan merah pad am muka-
nya, serta ia menchabut akan pedangnya deripada sarongnya,
dan katanya, " Demi Tuhan Zuhal pada katinggiannya, jika

tiada ada angkau pada hadlerat Eaja Malek al Alrah ini nes-

chaya aku bunoh angkau dengan sajahat-jahat bunoh, dan aku
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buat istimewa dengan sajahat-jahat perbuatanku." Maka tet-

kala didengar olih Sadon Zanji akan kata-kata Hajibitu, muka
Sadon Zanji yang trang menjadi kelam : akan tetapi ia me-
nyembunyikan marahnya itu dengan tersennyum-sennyum,
lagi ia melakukan dirinya itu saperti harimau yang garang yang
handak menerkam rupanya. Maka lalu berkata Sadon Zanji

kapada Hajib, " Apa lagi yang angkau menanti lagi? Per-

buatlah olihmu saperti katamu itu. Tiadalah ada orang yang
brani, yang bijak itu, yang mengaku akan braninya, melainkan
orang yang brani, yang pahlawan itu apakala ia menchabut akan
pedangnya deripada sarongnya itu melainkan ia menetakkan
kapada orang, yang bagimana perkataannya dilakukannya ; tiada

dikatanya lain, feelnya lam." Kamudian maka Sadon Zanji

itu lalu dichabutnya pedangnya itu deripada sarongnya, lalu

di-achukannya kapada Hajib itu serta merapatkan dirinya itu.

Maka segala orang yang ada hadlir itu masing-masing mem-
liharakan dirinya, lagi sangka orang banyak itu akan Sadon
Zanji itu menggertak-gertak juga adanya, tiadalah ia brani

melakukan perbuatannya itu. Maka tiba-tiba pelihatan orang

banyak itu telah sudali ia memanchong batang leber Hajib itu

panggal dua.

Maka tetkala dilihat olih mela'un Sakerdion perbuatan
Sadon Zanji yang demikian itu, maka meraunglah ia dengan
sakuat-kuat hatinya ; maka ia pun berdirilah serta dengan me-
rentak-rantakkan kakinya, dan ia mengoyak-oyakkan kain

bajunya, serta ia berkata kapada Eaja Malek al Afrah, " Dan
siapa lagi yang akan melepaskan dikau deripada Eaja Saif-al-

Eaad apakala Hajib itu sudah terbunoh pada majelismu di-

hadapan kamu : tiadalah ada jatoh bela itu melainkan diatas

batu kapala angkau, dan diatas batu kapala aku." Maka
tetkala itu jua Eaja Malek al Afrah menyuroh menghimpun-
kan segala lashkarnya dan hulubalangnya pada saat itu jua

;

maka lalu berkata Eaja kapada segala lashkarnya, marika itu,
" Ambillah olihmu anak zina itu, dan pliharaan perampuan
sundal itu, yang korang adabnya." Maka tetkala didengar se-

gala hulubalang dan lashkarnya itu, masing-masing menchabut
senjatanya serta menyerbukan dirinya kapada Sadon Zanji itu,
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saperti umpama bilalang banyaknya mendru, akan datang

mendapatkan kapada Sadon Zanji itu; dan lagi orang yang
datang surohan deripada Eaja Saif-al-Eaad saribu orang itu

pun menyerbukan dirinya menintang melawan kapada Sadon
Zanji. Maka lalu dilawannya Sadon Zanji, dengan bersunggoh-

sunggoh hatinya ia melawan ; maka pechah belahlah segala

perhimpunan yang banyak itu, lagi bebrapa banyaknya telah

dibunohnya olih Sadon Zanji; akan segala marika itu saperti

batang berhanyutan didalam darah itu. Maka lalu undorlah
Sadon Zanji akan dirinya deripada istana Raja itu pergi kapada
tempatnya, ka padang itu.

Maka gadohlah orang didalam negri itu, saperti umpama
ombak dan ribut yang mendru bunyinya. Maka tetkala sudah-

lah Sadon Zanji kaluar ka padangnya itu, maka rapa'tlah ber-

himpunan segala isi negri mendapatkan kapada Sadon Zanji

menyerbukan dirinya: sa-umpama sahelai bulohan yang putih

didalam sa-ekor lembu yang hitam demikianlah adanya Sadon
Zanji didalam lashkar pahlawan yang banyak itu. Maka
Sadon Zanji serta dengan segala teman-temannya yang delapan

puloh orang itu pun melawan dengan sesaknya akan kabanya-
kan manusia itu: maka segala teman-temannya Sadon Zanji

itu pun melawan dengan sakuasa-kuasanya. Didalam pada
itu maka Sadon Zanji pun mendekati kapada bukit itu, mem-
bri blakangnya kapada bukit sopaya jangan orang datang

deripada sablah blakangnya itu; maka ia pun menghadapi
kapada lashkar tentara yang banyak itu melawan kapada dia

itu.

v
Dan Raja Malek al Afrah pun naiklah diatas kenderan-

nya dengan surohan mela'un Sakerdion, ia menyurohkan
menggrakkan segala lashkar melawan Sadon Zanji itu : kerna
adalah hakim mela'un Sakerdion berkata ia kapada Raja
Malek al Afrah, " Terlebih baik angkau naik kaatas kenderanmu
itu, angkau menyurohkan tangkap anak zina itu, angkau
antarkan dengan ikatannya kapada Raja Saif-al-Raad, serta

angkau menyurohkan bunoh budak Sadon Zanji itu dihadapan
Raja: atau biarlah Raja Malek Saif-al-Raad sendiri menyuroh
bunoh, sopaya ia mengambil bela deripada Hajib itu yaLg
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sudah dibunohnya olih Sadon Zanji itu. Jikalau tiada angkau

buat yang demikian neschaya ia mengantarkan atasmu lashkar

yang tiada dapat terlawan bageimu itu dengan segala marika

itu." Maka tetkala itu kaluarlah Raja Malek al Afrah dengan

segala hulubalangnya dan rayatnya yang tiada terhisab banyak

-

nya itu pergi mendatangi akan melawan Sadon Zanji dengan
teman-temannya itu. Maka adalah hal Sadon Zanji, apabila

sudahlah ia memblakangkan bukit itu, maka ia membri
hadapannya kapada segala lashkar yang banyak itu ; maka lalu

Sadon Zanji berkata kapada segala teman-temannya, " Hei
sudara-sudaraku, kamu jagalah diblakangku, dan janganlah

kamu melawan, dan janganlah kamu takut akan sebab banyak
perhimpunan segala marika itu. Aku saqrang pun padalah

akan melawannya segala marika itu jikalau saperti hujan sa-

kalipun banyaknya." Kamudian maka Sadon Zanji pun
menyerbukan dirinya kapada segala marika itu, yang diperasai-

nya akan segala marika itu perchintaan, dan kadukaan, dan
kasakitan, dan bernyalalah api peprangannya, dan berpalulah

ombak, dan naiklah asapnya, tiadalah terlihat kapala yang
terbang, dan darah yang tertuang, dan keuderan yang tompok;
maka telah lemahlah segala anggota Sadon Zanji atas mem-
liharakan dirinya, dan sangatlah marahnya atas Raja Malek
al Afrah dan segala lashkarnya itu.

Maka didalam yang demikian maka hari pun petanglah,

maka berhentilah segala marika itu yang kadua pihak, masing-

masing kembali ka tempatnya. Maka Sadon Zanji pun ka-

luarlah deripada segala lashkar yang banyak itu saperti me-
makai kain yang merah berlumur dengan darah. Adalah hal-

nya Sadon Zanji itu saperti orang yang mabok deripada terlalu

ainat sangat banyaknya ia membunoh lashkar Raja Malek al

Afrah itu ; demikianlah adanya.

Dan deri hal SakerJion itu ia mengikutkan akan Raja
Malek al Afrah menyuroh melawan dengan Sadon Zanji jua

akan membunoh dia; serta ia berkata kapadanya, " Apa jua

akan jawabmu kapada Raja Saif-al-Raad ? Dan lagi apa yang
akan dikata olih segala Raja-raja didalam tanah Absha,- —apa
nanti ia berkata diatasmu ini ? Kerna bahwasanya angkau

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 129

telah lemah deripada memerangi dan melawan suatu hamba,
orang derhaka, yang tiada ba^einya kedar dan harga." Maka
menjadi Eaja Malek al Afrah garanglah diatas Sadon Zanji,

menyurohkan lashkarnya dan pahlawan melawan dengan sung-

goh-sunggoh hatinya kapada Sadon Zanji itu.

Hal yang demikian itu pada tiap-tiap hari lagi bebrapa

banyak lashkar dan pahlawan Eaja Malek al Afrah dibunoh-,

nya olih Sadon Zanji yang tiada dapat terhisab lagi. Kapada
tiap-tiap pagi hari kaluarnya berprang hingga sampai petang

hari, baharulah ia berhenti, masing-masing kembali ka tempat-

nya. Yang demikian halnya marika itu sampailah kapada

lamanya tujoh hari delapan malam. Didalam pada itu adalah

segala marika itu yang kadua pihak itu pun lemahlah sudah

segala anggota marika itu, dan lagi brapa banyak orang yang

mati, dan lagi yang membawadirinya kasana kamari deripada

lashkar Eaja Malek al Afrah itu.

Maka adalah antara kadua pihak itu atas halnya ying

demikian itu, maka tiba-tiba dilihatlah olih segala marika itu

naiklah debu ka r udara, maka terbitlah deripada debu itu sa-

orang datang diatas kenderannya terlalu pantas ia melarikan

kudanya, dengan drasnya saperti kilat datangnya akan menuju
dengan lashkar yang banyak itu. Maka perpanjanganlah mata
sakalian itu diatasnya: maka di-amat-anfatinya olih kadua

pihak lashkar itu, maka dilihatnya yang datang itu Wafat al

Insan u al Jann,
2D

dan artinya, ' Yang membunoh segala ma-
nusia dan jin,' ia itu Saif-al-Yezan. Maka tetkala dilihat olih

Saif-al-Yezan akan orang berprang, bunoh-bunohan dan ber-

tikam-tikaman pada padang deripada orang Eaja Malek al Afrah

melawan diatas Sadon Zanji serfca dengan teman-temannya,

maka lalu Saif-al-Yezan pun bertampik dengan suatu tampik,

dengan suara yang amat kras, serta ia berkata, " Allah Akbar"
&c, (Arabic). Kamudian maka ia pun menyerbui serta ber-

kata, " Hei anjing negri ini, dan halaman, datanglah sudah

diatas kamu chilaka, dan akulah yang bernama Saif-al-Yezan."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka jatohlah suara tampik Saif-al-Yezan pada telinga Eaja
Malek al Afrah. Maka lalu berkata Eaja kapada mela'un
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Sakerdion, " Pada saat ini adalah aku mendengar bunyi suara

Wahash Alfalah." Maka berkata hakim Sakerdion, " Inilah

yang angkau membubuh telinga saperti pekhabaran orang gila

khabarrnu itu: bebrapa lama zeman sudah ia mati Wahash
Alfalah itu! Dan janganlah menyebut-nyebut namanya itu.

Bebrapa banyaknya bulan diatas kita yang ia telah sudah pergi

deripada kita
!

" Demikian adanya Eaja Malek al Afrah dan
mela'un Sakerdion itu.

Dan adalah deri hal Saif-al-Yezan itu, lalu ia pun sampai-

lah kapada lashkar yang ban yak itu, lalu ia membunqhlah,
tiadalah dapat menderita lagi; banyak matilah lashkar Eaja
Malek al Afrah itu: saperti harimau didalam kawan kambing
lakunya Saif-al-Yezan berprang membunoh lashkar itu. Maka
nyatalah ia melihat tentu Wahash-al-Falah yang datang itu,

maka Raja pun terlalu amat suka chitanya, dan lagi berkhabar-

kan ia kapada hakim Sakerdion, " Lihatlah olihmu siapa jua

yang datang itu, yang diatas kudanya itu. Bukan-kah Wahash-
al-Falah itu?" Maka tetkala nyatalah dilihat olih Sakerdion

itu tentu Wahash-al-Falah yang datang itu, maka datanglah

sesak kapada da'lanya, dan masoklah perchintaan, dan hilang-

lah kasukaan didalam hatinya, menjadi saperti batu yang be-

sarlah, dan api yang bernyalalah didalam dadanya. Kamudian
maka tersebutlah derihal kadatangan Saif-al-Yezan itu, maka
berkata mela'un Sakerdion kapada Eaja Malek al Afrah, "Dan
katahuilah olihmu aku menakuti diatas dirimu, dan diatas

diriku, dan lagi diatas segala Absha dan Sudan. Dan didalam

sangkaku dan ingatanku apakala ia pergi, orang muda itu,

deripada kita dapat tiada ia akan minum piala mati, sopav.a

dapatlah istirahat dan kasenangan deripada kajahatannya kita

sakalian dengan segala dzurriat Ham; demikianlah pendapat-

anku. Maka sekarang orang muda itu tetkala ia pergi deripada

kami ia bernama Wahash-al-Falah, maka sekarang ini kembali-

lah ia kapada kami ia bernama Saif-al-Yezan; bahwasanya
atas sabenarnya itu ia itu'Saif,' yani 'Pedang' atas segala

Absha dan Sudan." Maka tetkala itu jua akan Eaja Malek al

Afrah, diseru olihnya atas segala lashkar, dan disurohnya akan
segala marika itu berhenti, dan kembali deripada melawan akan
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Sadon Zanji dan teman-temannya. Maka berhentilah segala

marika yang kadua pihak itu. Pada hal Sadon Zanji, tiadalah

ia mengatahui apa sebabnya maka segala marika itu berhenti,

kembali ka tempatnya masing-masing; maka ia pun suka jua
telah berhenti itu; maka adalah ia pun heiran dengan ter-

chengang-chenga.ng. Maka tiba-tiba datanglah saorang diatas

kenderannya, serta ia menutopi mukanya, maka di-amat-amati-

nya maka ia itu gurunya Wahash-al-Falah yang datang itu.

Maka tetkala dilihatnya akan dia maka berkata Sadon Zanji,
" Wah tuanku, wah kakasihl^u !

" Kamudian maka lalu Sadon
Zanji menehampakkan dirinya diatas Wahash-al-Falah, serta

berdakap dan berpelok-pelok kaduanya marika itu. Kamudian
maka mengadukan hal masing-masing kaduanya itu deripada

yang dapat kaduanya, deripada kasakitan dan pencheraian,

dan berchetralah barang yang didapatinya masing-masing
diblakang ghaib sudaranya.

Maka adalah antara marika itu yang kaduanya dalam
hal yang demikian itu, maka tiba-tiba Raja Malek al Afrah
pun telah datang mendapatkan kapada marika kaduanya itu.

Maka tetkala dilihat olih Malek Saif-al-Yezan akan Raja
datang itu, maka bangunlah ia pada waktu itu akan menyong-
song akan dia itu. Serta dilihat olih Raja Malek-al- Afrah,

maka lalu ia membri salam kapada Saif-al-Yezan ; maka lalu

ia handak turun deri atas kenderannya, maka ditahani olih

Malek Saif-al-Yezan akan dia. Maka Raja Malek al Afrah
pun membri bebrapa hormat kapadanya. Kamudian maka
Saif-al-Yezan pun memarah dengan mencherecha akan Raja
Malek al Afrah atas perbuatannya yang dibuatnya diatas Sadon
Zanji. Maka lalu ia berdaleh-daleh, serta ia mengaku salah-

nya, dan taksir diatas dirinya, serta berkata ia, Hei anakku,

demi hayatmu yang ada dalam hatiku, tiada diadakan peker-

jaan ini dengan ikhtiar, atau dengan kahandakku, akan tetapi

adalah sakalian pekerjaan ini samoanya, deripada hakim me-
la'un Sakerdion juga datangnya itu, dan ialah mengisharatkan

diatasku yang demikian serta mendatangkan fitnah antara aku
dengan Sadon Zanji itu, dan menjalankan fitnah itu sakalian.

Sebab yang demikian itu samoanya deri kerna Hajib, suroh-
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an Raja Saif-al-Raad, Raja Absha dan Sudan." Maka di-

dengar olih Saif-al-Yezan kata-kata itu deripada Raja Malek
al Afrah, maka diterimalah olih Saif-al-Yezan, serta dirnaaf-

kannya dengan tiada lagi memanjangkan cherechanya itu.

Kamudian maka naiklah Saif-al-Yezan dan Sadon Zanji kaatas

kudanya masing-masing dan dibawalah Raja Malek al Afrah
masok kadalam negri lalu ka istananya.

Kamudian maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-

Maali: —Maka tetkala dilihat olih hakim Sakerdion kapada
Saif-al-Yezan diatas kenderan hampir kapada sisi Raja Malek
al Afrah, maka matilah segala anggotanya sebab deripada

putus harapnya, dan hanchurlah ia saperti hanchur timah
diatas api, dan telah datanglah bageinya segala afiat dan bela.

Kamudian berkata ia kapada orang yang tinggal lagi deripada

orang yang saribu yang dibawa olih Hajib deripada Raja
Malek Saif-al-Raad, katanya, " Hei segala kamu, tileklah olih

kamu dengan mata kamu sendiri barang itulah ; lagi deripada

perbuatan segala marika itu janganlah kamu menyalahi daku.

Habislah sudah ikhtiar dan pengatahuanku : Kamu lihatlah

adapun kami memerangi akan dia, sudahlah hampir kami men-
dapat dan akan menangkap hamba yang hina ini, ia itu Sadon
Zanji, ia dengan segala teman-temannya, hampirlah akan
segala marika itu didalam tawanan kami, maka tiba-tiba

datanglah kapada kami anak zina itu, pliharaan orang yang
hina, ia itu Wahash-al-Falah, dan kami lawan akan dia, dan
melawan ia akan kami dan tolongi akan marika itu, dan di-

lepaskannya marika itu deripada tangan kami, dan dibatilkan-

nya kakrasan dan kakuatan kami. Adapun ia pergi deripada

kami pada masa ia bernama Wahash-al-Falah, mnka sekarang

ia kembali kapada kami dan ia bernama Saif-al-Yezan, dan ia

itu sasunggohnya Saif atas sakalian Absha dan Sudan. Dan
aku katakan kapada kamu, demi Tuhan Zuhal pada katinggian-

nya, bahwa handaklah kamu khabarkan knpada Raja Malek
Saif-al-Raad segala pekerjaan itu, barang yang telah kamu
lihat sakalian; dan lagi katakan kapada nya, handaklah ia

mengantarkan bala tentara kapada Raja Malek al Afrah, dan
Saif-al-Yezan, dan Sadon Zanji itu dengan segala teman-teman-
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nya, bala tentara yang baik akan membinasakan rum ah tangga

marika itu dan menghapuskan bekas segala marika itu."

Tetkala itu segala orang yang tinggal deripada orang saribu

itu kaluarlah segala marika itu ; serta membri hormat tatlim

kapada hakim Sakerdion, pada saat itu jua ia berjalanlah me-
ninggalkan negri Malek al Afrah di blakang marika itu, maka
segala marika itu bersunggoh-sunggohlah perjalanan marika
itu menuntut akan negrinya, ia itu Medinah. Maka tetkala

sampailah segala marika itu kapada negri itu maka lalu masok
segala marika itu kadalamnya dengan raung ratap marika Itu.

Maka tetkala didengar segala orang isi negri itu, maka terkejut-

lah masing-masing berlari-lari mendapatkan segala marika
yang datang itu bertanyakan hal khabarnya itu. Tetkala ter-

sebut akan Hajib itu mati, sertanya bebrapa banyak kawannya
yang mati itu, maka berbunyilah pula raung ratap kapada
rumah masing-masing anak istrinya, kaum kaluarganya.

Maka telah adalah nama negri itu pada masa dahulu kala-

nya Medinat Dur-al-Kesur. Dan adalah negri itu saparoh ka
laut, dan saparohnya di darat. Maka adalah didalam negri itu

deripada lashkar yang tiada dapat terhingga banyaknya: dan
lagi didalamnya deripada orang yang kapala-kapala deripada

pahlawan dan hulubalangnya tiada dapat terhisab banyaknya.
Dan pada masa itu sakaliah Raja-raja yang didalam tanah
Absha dan segala negri Sudan, yang kechil karajaannya atau

yang besar-besar, yang hina atau yang mulia, maka telah adalah

tiap-tiap tahun marika itu mengantar hasil dan upeti dan be-

lanja kapada Raja Medinat Dur-al-Kesur itu. Demikian ada-

nyahal kaadaannya Raja itu.

Adalah tetkala sudahlah sampai segala marika yang ting-

gal deripada saribu itu, maka masoklah segala marika itu

menghadap kapada Raja Saif-al-Raad pada waktu saat itu jua,

serta marika itu membri hormat dihadapan Raja dengan tatlim-

nya, serta dimalumkanlah olih segala marika itu akan hal

ahwalnya yang telah dipesani olih hakim Sakerdion kapada
marika itu; dan disebutMn olih marika itu kapadanya betapa

hal kaadaan Hajib itu dibunohnya olih Sadon Zanji dihadapan
hadlerat Raja Malek al Afrah. Kamudian deripada itu marika
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itu membrikan surat dengan tulis mela'un Sakerdion. Maka
adalah satengah yang tersebut didalam surat itu segala yang
telah ada perjalanan hal didalam istana itu antara Hajib dengan
Sadon Zanji; dan lagi deripada hal peprangan yang ia mengajak
Eaja Malek al Afrah akan menyurohkan lashkarnya melawan
dan membunoh akan Sadon Zanji itu. Kamudian disebutkan

pula didalam surat itu, " Melainkan handaklah tuanku me-
ngantar akan lashkar akan memerangi Eaja Malek al Afrah,

serta membunoh ia, dan membunoh Saif-al-Yezan, dan mem-
bunoh Sadon Zanji, dan membinasakan negri marika itu, dan
lagi merampas segala isi negri itu sopaya janganlah lagi ber-

nama negri itu; shahadan maka sebab kerna kapada tuanku
tiada korang negri besar kechil akan. mengantar upeti kabawah
duli tuanku yang mulia itu. Dan saperti Raja Malek al Afrah

itu, tiadalah ia umpamakan kabesaran tuanku dan namamu,
kerna penyurohmu, Hajib itu, dihadapan hadleratnya dibunoh
olih hamba yang derhaka itu Sadon Zanji; apalah lagi katanya
yang tuanku tinggalkan nama negrinya itu? Dan sabaik-baik-

nya tuanku menjadikan padang yang sunyi akan negri itu."

Maka adalah yang tersebut itu didalam surat itu akan me-
ngajakkan Raja Saif-al-Raad akan membinasakan negri itu

juga, lagi ia menaikkan morka kapada Raja Saif-al-Raad jua

adanya. -.

Maka kamudian tetkala dibukanya olih Raja Saif-al-Raad

surat deripada hakim Sakerdion itu lalu dibachanya, maka
bangkitlah marahnya dan morkanya Raja itu, dengan merah
padam mukanya, saperti ular terbelit-belit lakunya, dan telah

mepahamlah Raja itu kahandak maksud yang tersebut didalam
surat itu. Tetkala itu jua Raja Saif-al-Raad bertitah dan me-
nyurohkan menghimpunkan segala hulubalang dan lashkar

rayatnyaVtentaranyaitu sakalian. Tetkala Fuclahlahberhimpun
sakalianiiya itu, lalu Raja pun menchetrakanlah pekhabaran
surat itu. Kamudian maka Raja pun membrilah khabar
kapada v^ezirnya dan orang besar-besar bahwasahya ia handak
menyurohkan mendatangi negri Raja Malek al Afrah itu, serta

membunohi dia, dan menawani segala isi negri itu dengan
rampasan, dan membinasakan negri itu, dan tiadalah lagi nama
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negri itu. Maka tiadalah ada yang menjawab deripada segala

yang hadlir pada hadlerat Eaja saperti kahandak Eaja itu,

melainkan adalah saorang yang menjawab jua, yang bernama
Wezir Si Hakim Alraif . Maka ia datang bersembah kapada
Eaja, serta katanya, " Hei tuanku yang berbahagia, bahwasa-
nya belum patutnya tuanku menyurohkan lashkar mendatangi
negri Malek al Afrah itu, melainkan handaklah tuanku me-
nyuroh membawasapuchuk surat kapadanya, serta menyuroh-
kan ia menghadap ka hadlerat tuanku. Maka jika ia datang
menghadap dibawah duli tuanku sabaik-baiknya. Jikalau tia-

dalah ia menghadap kabawah duli tuanku baharulah tuanku
menyuroh mendatangi negrinya itu." Maka tetkala itu jua Eaja
menyuroh membuat surat akan berkirim kapada Eaja Malek al

Afrah tersebut didalamnya, " Apakala sampai suratku ini ka-

padamu handaklah angkau datang dengan segranya menghadap
kapada aku, dengan tiada bolih angkau berlain-lain lagi." Maka
tetkala sudahlah selesei membuat surat itu, maka lalu dibubuh

chap Eaja itu, maka lalu diserahkannya kapada tangan dua
orang pahlawan yang mehjaga istana itu, maka lagi Eaja ber-

titah kapada kaduanya marika itu, serta katanya, " Handak-
lah kamu berjalan dengan segranya pergi ka negri Eaja Malek
al Afrah itu, kamu serahkan kapada tangan ny a sendiri."

Maka lalu berjalanlah kadua marika itu dengan pantas-

nya bersunggoh-sunggoh hingga sampailah ka negri itu. Maka
tetkala sampailah kadua marika itu kahadapan Eaja -Malek

al Afrah maka lalulah diserahkannya surat kapadanya. Maka
di-ambilrya surat itu serta dibukanya pelipatannya surat itu,

lalu dibachanya akan dia itu, dan mepahamlah ia akan maksud
Eaja Saif-al-Eaad, dan kahandaknya kapadanya itu. Kamudian
maka dibrikannya surat itu kapada wezirnya serta ia menyuroh-
kan membacha katanya di dihadapan segala orang yang ada

hadlir pada majelis itu. Maka tetkala didengarlah olih segala

orang yang ada hadlir itu bunyinya yang didalam surat itu

maka sukalah segala marika itu dengan kasukaan yang amat
sangat. Maka kamudian Eaja Malek al Afrah pun menyata-
kan akan dirinya kapada segala marika itu, ia ban dak pergi

menghadap Eaja Saif-al-Eaad; serta ia menoleh kapada Malek
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Saif-al-Yezan dan Sadon Zanji, serta ia berkata kapada marika
itu, " Dan katahuilah olih kamu, hei anak-anakku, bahwasa-
nya aku ini handaklah pergi menghadap Eaja Saif-al-Eaad:

jikalau kamu berkahandak pergi bersama-sama aku sabaik-

baiknya: jikalau kamu tiada handak pergi aku tiadalah me-
ngerasi dan menggagahi akan kamu. Dan prentahlah kamu
negri-negri kami, perbuatlah olih kamu sabarang kahandak
kamu, yang mana akan membri istirahat dan kabajikan diatas

diri kamu."
Berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali : —Tetkala

itu maka dijawablah olih Saif-al-Yezan kapada Eaja Malek al

Afrah, " Adapun saperti kata ayahanda itu sabenar-benarnya-
lah. Akan tetapi tiada dapat tiada kami akan pergi serta

ayahanda, akan menyampaikan hajat ayahanda, serta hajat

Eaja Saif-il-Eaad; kerna yang demikian itu satengah barang
yang wajib diatas kami pada pekerjaan ini." Maka tetkala

didengar olih Eaja Malek al Afrah kata-kata yang demikian
itu deripada ..Malek Saif-al-Yezan, maka nyatalah kapada mu-
kanya kasukaan, serta tersenyum ia. Maka ia menyurohkan
serta mengkerahkan segala orang besar-besar, dan pahlawan,
dan hulubalangnya akan mengiringkan dia berjalan pergi meng-
hadap Eaja Malek Saif-al-Eaad.

Maka lalulah berjalanlah segala marika itu dengan kasuka-

annya, dengan bergurauan dan jenaka akan menuntut Medinah
Dur. Maka tetkala dipertoleh segala marika itu deripada neg-

ri itu, maka kaluarlah segala wezir Malek Saif-al-Eaad dan
segala orang besar-besar kaluar menyonsongi akan menyambut
dia dengan sabaik-baik sambutannya dengan hormatnya.

Maka tetkala datang orang yang menyambut itu, serta bertemu
berhormat-hormatannya kadua pihak marika itu, serta me-
nyilakan kapada Eaja Malek al Afrah masok kadalam negrinya

dan istananya. Maka masoklah sakalian marika itu pergi

menghadap kapada Eaja Malek Saif-al-Eaad.

Tetkal;a sud ah sampai kapada hadapan Eaja itu, maka
bermula yang naik itu Eaja Malek al Afrah : kamudian maka
naik pula Malek Saif-al-Yezan, maka ia membri hormat kapada

Eaja Saif-al-Eaad : kamudian maka sakalian orang yang besar-

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 137

besar yang mengiringkan Eaja Afrah; melainkan Sadon Zanji
yang tiada mahu membri hormat, dan tiada ia umpamakan
kapada Eaja Malek Saif-al-Eaad sakali, dan lagi ia tiada mahu
duduk pada.majelis itu, hingga ia berdiri serta dengan merah
matanya, dengan menderam-deram saperti harimau yang
handak menerkan rupanya: demikian itu adanya. Maka
adapun deii hal Saif-al-Yezan dan segala orang besar-besar
itu, Eaja Saif-al-Eaad menyurohkan akan segala kaumnya
membawakrosi menyurohkan segala marika itu duduklah di-

atasnya.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Deri hal Sadon Zanji itu, maka tetkala dilihat olih Eaja Saif-

al-Eaad akan halnya Sadon Zanji yang demikian, maka ajaib-

lah Eaja sabesar- besar ajaib deripada melihatkan pcrangi kala-
kuannya, dan kajadiannya dengan besar panjangnya dengan
hebat rupanya. Maka Eaja Saif-al-Eaad menilek kapada muka-
nya itu alamat orang yang amok dan pemarah ; maka lalu ber-

kata bageinya Malek Saif-al-Eaad, " Hei Sadon Zanji!" Maka
jawabnya, " Hei chilaka bageimu, hei mela'un !

" Maka lalu

morkalah Eaja Saif-al-Eaad, morka yang amat sangat, tetkala

mendengar kata-kata deripada Sadon Zanji; maka merah pa-
damlah mukanya Eaja itu dengan marahnya diatas Sadon
Zanji itu, serta menolehlah Eaja kapada segala wezirnya, dan
orang besar-besar yang adalah hadlir pada majelis itu maka
dilihat Eaja Saif-al-Eaad segala orang besar-besar itu, sakalian-

nya tertawakan akan melihat hal Sadon Zanji itu. Maka tet-

kala itu lagi menolehlah Eaja kapada hakim Sakerdis, berkata

Eaja bageinya, " Apa angkau kata, hei hakim, deri hal budak
yang bebal ini?" Maka jawablah olih hakim, " Janganlah
tuanku menggerakkan barang yang diam, maka menjadi kasu-

karan atas kami sakalian pekerjaan itu." Maka diamlah Eaja
pada saat ketika itu. Kamudian maka menilek pula Eaja ka-

pada Sadon Zanji itu, serta berkata ia bageinya, " Adalah kami
menanggongkan deripada prangimu dan jahilmu itu kerna sebab

angkau tclah memijak pada peramperan kami kamudian deri-

pada derhakamu kapada kami." Maka dijawablah pula olih

Sadon Zanjji. kapada Eaja Saif-al-Eaad itu, " Hei pahlawan,
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janganlah angkau kira aku ini gentar deripadanm, atau deripada

kabanyakan lashkarmu itu ; bahwa angkau itu saperti gembala
kambing kapada mataku ini."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali : —
Tetkala didengar olih Eaja kata Sadon Zanji demikian/maka
bertambah-tambah merab pada muka Eaja itu, bertapibah-

tambahlah morkanya. Maka lalu segralah hakim Sakerdis men-
dapatkan kapada Malek Saif-al-Eaad, serta ia membri nasihat,

dan mengingatkan dan menegahkan kapada Eaja, katanya,
" Jangan lagi berkata-kata kapada Sadon Zanji itu." Maka
Eaja pun menyurohkan mendatangkan segala rnakanan;maka
lalu dimakanlah segala orang yang hadlir pada majelisitu;

maka sadon Zanji pun disurohlah olih hakim Sakerdis dengan
bebrapa kata yang lemah lembut dikatakannya kapada Sadon
Zanji itu; maka lalu Eaja pun menyurohkan makan; maka
lalu Malek Saif-al-Yezan pun menyurohkan ia duduk makan
sertanya: maka lalu Sadon Zanji pun duduklah makan serta

orang ban yak itu.

Kamudian tetkala sudahlah makan dan minum segala

marika itu, maka berkata Eaja Saif-al-Eaad kapada Eaja Saif-

al-Yezan, " Ada pun aku menghadlir dikau pada majelisku ini,

deri kerna apa sebabnya adalah angkau katahui, atau tiada-

kah?" Maka dijawablah olih Malek Saif-al-Yezan, " Tiada

aku mengatahuinya." Maka berkata Eaja Saif-al-Eaad kapada-

nya, " Sebab menghadlir akan dikau itu kerna telah aku men-
dengar deripada pahlawanmu, dan kapandaianmu diatas ken-

deranmu, kerna scbab satu budak perampuan menjadikan ka-

sukaran diatasku, dan menjadikan perchintaan yang besar-besar

kapada hatiku, kerna ia melawan daku diatas karajaanku.

Maka sekarang pun ,aku minta kapadamu, pergilah angkau
mendatangi negrinya itu, dan angkau tangkap ia, bawa de-

ngan hinanya sopaya bolih ia mengatahui akan dirinya itu."

Maka tetkala didengar Malek Saif-al-Yezan kata-kata Eaja
yang demikian itu, dan kahandaknya deripadanya itn,ina;ka

lalulah uienyahutlah ia akan kata-kata Eaja Saif-al-Eaad-itu,

serta katanya, " Hei "Malek al zeman, yang saperti titalimu itu

kami dengarlah, dan kami menurutlah serta Sadon Zanji me-
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lakukan saperti hajat tuanku itu." Maka'lalu berkata pula
Kaja Saif-al-Iiaad kapada Eaja Saif-al-YezaD, " Aku menyedia-
kan akan karau bebrapa lashkar akan mengikut akan kamu kerna
aku mengambil hebat pekerjaan.'" Kamudian maka Eaja
pua menyurohkan sapuloh ribu pahlawan diatas kudanya me-
ngikut kapada Malek Saif-al-Yezan dengan saorang orang be-

sarnya kapala orang yang saribu pahlawan itu, hajib akan me-
merentahkan: serta lagi adalah Eaja Saif-al-Eaad bertitah ka-

pada hajib dan segala pahlawan yang saribu itu menyuroh
menurut prentahnya Malek Saif-al-Yezan, dan jangan melalui

kata-katanya barang suatu jua.

Maka lalu kaluarlah segala marika itu berjalan menuju
negri Ahmar, yang arapunya negri itu Eaja Teba Zu-al-Yezan
yang dahulu itu, yang telah lalu chetranya.

Maka sampailah hal khabar itu kapada Kemtih: maka
tetkala diderigar olih Kemrih akan orang yang mendatangi,
yang memerangi itu, maka dengan saketika itu jua ia meng-
himpunkan segala wezirnya, dan pahlawannya, rayatnya saka-

lian, serta ia membri prentah menyiapkan negri, dan alaman
;

yang mana tiada baik ia menyuroh perbaiki deripada alatan

peprangan. Maka serta ia mengumpulkan segala makanan
yang baik didalam kotanya : telah yakinlah pada hatinya Kem-
rih itu adapun yang datang itu bukannya orang sabarang-
barang ; adalah ia itu Malek zeman Saif-al-Yezan yang ka-

namaan pada tiap-tiap negri sakalian. Sebab deripada itu

maka ia pun gentar dan negri, serta menyuroh kapada hulu-

balangnya bertunggu kapada segala bangun-bangunan kotanya
diator dengan alat sinjatanya, serta ia melihat pahlawannya
yang mana akan datangnya itu akan memerangi negrinya itu.

Maka adalah ia antara demikian itu maka tiba-tiba dilihatlah

oranglah akan debu yang datang itu bangkit ka udara, maka
kelam kabutlah pada hari siang chuachanya. Maka nyatalah
didalam debu itu saribu pahlawannya yang diatas kenderan-
nya, serta- niemakai sakaliannya baju rantai belaka. Maka
adalah dibadapan segala pahlawan yang banyak itu dua orang
pahlawan, dan saorang saperti bukit rupanya, dan saorang sa-

perti harimau yang handak menerkam rupanya; maka ia itu
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saorang yang bernama Eaja Malek Saif-al-Yezan, dan saorang

yang bernama Sadon Zanji.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali:—
Maka tetkala terpandanglah kadua pihak, orang negri dan orang
yang datang itu, maka antafa itu kaluarlah Kemrih sendirinya

mengator lashkarnya, adalah yang sablah kanan, adalah yang
;

sablah kiri berpasok-pasokan. Maka tetkala dilihat Raja Saif-

al-Yezan hal yang demikian itu, maka berkata Malek Saif-al-

Yezan, " Aku ini melihat Raja yang didalam negri ini, tiadalah

ia umpamakan kita, dan membilang akan kita sakali-kali."

Maka lalulah Saif-al-Yezan menyuroh mengenakan khemah,
sebab hari pun hampir malam, serta memasok makan minum-
lah masing-masing segala hulubalang, lashkar, rayat itu saka-

lian. Maka lalu Saif-al-Yezan pun dengan saketika itu juga

membuat suatu surat akan, menanyakan kapada Raja didalam
negri itu, Kemrih. Adalah berbunyi didalam surat itu deri-

pada mengingatkan lagi hienakuti akan dia sopaya jangan ia

melawan akan marika itu berprang. Maka lalu tersebut di-

dalam surat itu, " Jikalau tiadalah angkau mahu menyerahkan
negrimu ini, dan angkau datang menyembah, lagi tundok kapada
kami, melainkan kami serbulah akan dikau dengan lashkar

kami, hingga yang tiadalah dapat tempat angkau meminta to-

long lagi." Maka tetkala ' sampailah surat itu kapada Kemrih
maka ia membri jawablah kapada orang yang membawasurat

itu dengan kata-katanya, " x\dalah saperti aku ini dan saperti

lashkarku ini, kalau dengan kra tiga orang, dan tiadalah ada
orang tentara, aku dengan marika itu dengan berprang, dengan
bertetakkan, dan bertikam-tikam jua adanya." Maka kem&ali-

lah penyuroh itu membawajawab kapada Raja Saif-al-Yezan

khabar yang demikian. Maka tetkala didengar olih Saif-al-

Yezan kata-kata yang demikian itu, lalu katanya, " Sekarang
pun hari telah malamlah maka pada esok hari sianglah bblih

kita membri jawab, serta aku perbuat diatas anjing itu."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali:

—

Antara marika itu duduk 'dengan hal yang demikian itu, m'aka

tiba-tiba masoklah orangiyang menjaga pintu khemah itu%a-
dalam mendapatkan kapada Raja Saif-al-Yezan, serta ia berkata,
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" Hei tuanku, bahwasanya adalah saorang orang diatas ken-
derannya, adalah ia berdiri pada muka pintu khemah ini, serta

ia berkata akan dirinya Kaja Kemrih, adalah ia minta handak
masok akan bertemu kapada tuanku." Maka adalah berkata

Eaja Malek Saif-al-Yezan, " Surohlah olihmu orang itu masok
kadalam." Maka pada sangka Eaja Saif-al-Yezan adalah Raja
itu datang handak tundok, lagi menyerahkan negrinya kapada-
nya. Maka lalulah masok Kemrih kadalam khemah itu lalu

kahadapan Raja Saif-al-Yezan; maka ia membri salamlah ka-

pada Raja Saif-al-Yezan: maka lalu disahut olih Saif-al-Yezan

akan salamnya itu. Maka lalu Raja Saif-al-Yezan menyuroh-
kanlah ia duluk diatas krusi. Maka lalu berkata Kemrih itu,

"Hei pahlawan, bukannya aku ini datang handak duduk di-

hadapanmu kamnri ini. Bahwa sunggohnya aku ini datang
handak memliharakan darah berchuraan antara kadua pihak
ini. Dan sekarang pun bolih kita menghukumkan antara diri

kita kaduanya ini ; dan marilah kita berampas terdahulu,

birang siapa yang kalah deripada berampas itu melainkan kita

hukumkan kalah akan lashkarnya, dan yang menang itu meng-
huknmktm diatas yang kalah itu. Yang demikian itulah aku
ini datang mendapatkan kapadamu." Maka tetkala didengar

olil.i Saif-al-Yezan akan kata Kemrih yang demikian itu, maka
lalu berkata Saif-al-Yezan, " Redlalah aku atas perjanjian kamu
itu." Maka tetkala didengar olih Kemrih maka sukalah ia;

lalu membukannya akan bajunya itu, maka tinggal lagi pada
badannya sahelai sapinggang jua akan pakaiannya. Maka lalu

tampaklali kulitnya yang halus itu, dan pingpangnya yang
ramping itu, dan dadanya yang bidang itu, dijadikan bageinya
Tuhan Malek al Jalal. Dan Kemrih itu diperbuatnya yang
demikian, kahandaknya handak menipu jua adanya, hingga
borolih orang dapat dida!am penjara itu pun ; kerna ia itu sein-

porna ka-elokannya dan parasnya. Maka tetkala dilihat olih

Malek Saif-al-Yezan hal yang demikian itu, maka katanya,
" Demi Allah, tiadalah aku perbuat yang demikian: melainkan
jikalau angkau handak jua berampas saperti katamu itu, melain-
kan masing-masing dengan kain bajunya jua: jikalau dengan
bertelanjang sakali-kali aku tiadalah mahu." Maka lalu ber-
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kata pula Kemrih itu, " Tiadalah aku handak merampas me-
lainkan dengan bertelanjang jua, kerna jangan bolih saorang

jua deripada kita akan mengambil dalehan mendalehi atas la-

wannya itu." Maka sagagahi ia berkata-kata, serta menyuroh-
kan Malek Saif-al-Yezan akan membuangkan kain bajunya,

hingga membuanglah ia akan bajunya. Maka tiba-tiba dilihat

olih Kemrih itu adalah tampak tergantong pada leher Malek
Saif-al-Yezan itu tunggul jauhar kamudian sudahlah ia meng-
luarbajunya deripada badannya; dan adalah tunggul jauhar itu

yang dibubuhnya ibunya dibawah kapalanya tetkala dibuang-

kan anaknya itu kapada tengah padang. Maka tetkala dilihat

olih Kemrih tunggul jauhar itu lalu dikenalnyalah dia itu anak-

nya: maka berkata ia pada hatinya, " Hei anak chilaka, aku
membuangkan akan dikau pada masa umormu ampat puloh

hari, maka sekarang datang kapada aku umormu dua puloh

tahun !
" Maka lalu meraunglah ia, serta ia berkata, " Wah

anakku ! dan wah jantong lempaku !
" Lalu ia datang berlari-

lari memelok akan Malek Saif-al-Yezan itu. Maka lalu di-

tolakkannya olih Eaja Malek Saif-al-Yezan, serta ia berkata,
" Nialah angkau de/ipada aku : angkau datang ini handak me-
nipukan aku; bahwa sunggohnya handak mengaku anak dengan
petenah dan makarmu." KamuJian maka berkata Kemrih,
" Tiadalah aku handak menipu angkau. Bahwa sunggohnya
angkau itu anakku ; dan adalah kapada aku saksi bahwasanya
angkau itu anakku." Maka berkata Saif-al-Yezan, " Bawalah
saksimu itu, sopaya bolih aku dengar deripada saksimu itu apa
kata-kata marika itu kapada aku." Maka berkata Kemrih,
" Sabaik-baiknya ; bolih aku membawamarika itu kapada saat

ini juga." Kamudian ia memakailah kain bajunya, serta de-

ngan kasukaannya pada mukanya. Kamudian maka Kemrih
pun kaluarlah deripala khemah Malek Saif-al-Yezan, maka
lalulah dichiumnya ubun-ubun anaknya Saif-al-Yezan itu.

KamuHan m ika lalulah ia kaluar, maka ia pun naik kenderan-

nya, mak i ia pergi masok kadalam negri, dengan sadikit waktu
jua ia pergi itu. Kamudian maka Kemrih pun berbalik men-
dapatkan kapada Malek Saif-al-Yezan serta membawa ampat
orang tua-tua deripada wezir bapanya Saif-al-Yezan, Raja Teba
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Zu-al-Yezan ; kerna sndah Kemrih berkata kapada marika itu,
" Marilah kamu pergi serta aku, adalah nyata anaknya Raja
kamu yang dahulu, maka pada sekarang ini ia hakim kapada
segala lashkar yang datang itu ka negri kita handak berprang

dengan kita. Dan apabila kamu lihat akan dia adalah kamu
kenal akan dia, dan bolih berdiri saksi bahwasanya ia anakku,

sopaya bolih aku serahkan negri ini kapadanya, clan sopaya ia

kembali kapada karajaan bapanya." Maka dijawab olih segala

marika yang ampat orang itu, " Betapa yang kami tiada akan
mengenal akan dia? Jikalau ia ghaib deripada kami saratus

tahun sakalipun neschaya kami kenal akan dia dengan sabaik-

baik pengenalan kami." Maka lalu berkata Kemrih kapada
orang yang berampat itu, "Marilah kamu pergi melihat serta

kami kapada khemahnya hakim itu segala lashkar itu." Maka
berjalanlah ia mendapatkan kapada* khemah Malek Saif-al-

Yezan itu. Serta sampai, maka masoklah Kemrih itu serta ia

meminta idzin kapa la yang menunggu pintu itu; maka Kemrih
pan masoklah serta yang ampat orang besar-besar itu. Maka
serta sampai kahadapan Malek Saif-al-Yezan, maka orang yang
herampri't itu pun membrilah hormat dengan hormat yang mulia
sipoiti adat Eaja-raja. Maki lalulah meraunglah orang yang
h5rampat orang itu serta beikita, " Wahi Raja kami! Demi
Tuhan yang ampunya Kaabah, bahwi sun^gohnya inilah anak
Raj i kami sahenar-benarnya." Maka tetkala itu baharulah
yakin kapada hati Saif-al-Yezan bahwasanya Kemrih itu sa-

benar-benarnya ibunya; tiada shak dan waham lagi.

Maka lalu Raja Saif-al-Yezan menghadap kapada ibunya
Kemrih itu serta dipreksanya, dengan katanya, " Betapa angkau
perhuatkan akan daku dengan perbuatan kajahatan dan yang
kejinya itu?" Maka lalu berkata Kemrih kapada Raja Saif-

al-Yezan, " Hei anakku, adapun pekerjaan itu telah diharu

olih' Sheitan akan daku; deripada handak merebutkan karaja-

an bagei diriku telah datang hamakku dan azamku dengan
handak membunoh akan dikau: dan yang menahani daku deri-

pada perbuatan itu bidanku, serta ia berkata kapada aku, ' Jika

tiada dapat tiada angkau handak mencherai akan dia, dan
janganlah angkau membunoh akan dia: terlebih baiknya angkau
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buangkan ia kapada suatu tempat, atau padang yang sunyi.'

Maka tetkala itu aku kuatkanlah azamku atas membuangkan
dikau kapada padang itu. Maka tetkala adalah umormu itu

adalah ampat puloh hari, aku membawa akan dikau kapada
padang tiga hari perjalanan jauhnya, maka aku letakkan akan
dikau pada padang itu, tiadalah pada tempat itu ayer dan rum-
put; dan aku membubuhkan dibawah kapalamu tunggul jau-

har itu, dan lagi satu pundi-pundi, adalah didalamnya itu saribu

dinar amas: kamudian kembalilah aku pulang ka negriku.

Maka sekarang pun telah angkau kembali kapada aku dengan

umormu dua puloh tahun, dan telah kembalilah dengan sabenar-

nya itu kapada ampunya kabenarannya, dan kembalilah pedang

itu kapada sarongnya. Dan sekarang pun apabila esok hari,

aku serahkanlah karajaan aku ini kapadamu, serta aku dengari

segala hulubalangku dan rayat tentaraku sakalian akan menurut-

lah apa prentah.kamu itu; kerna saorang-orang tiada dapat

menolak akan kahandak yang dikahandaki aku ini." Kamu-
di in maka Kemrih pun bangunlah handak kaluar deripada

khemah Raja Saif-al-Yezan, maka lalu dichiumnya ubun-ubun
anaknya Saif-al-Yezan itu, kamudian maka lalulah ia kaluar

serta dengan orang yang berampat itu bersama-sama berjalan-

lah dengan kasukaannya pergi masok negrinya itu.

Maka tetkala sampailah, Kemrih menyuroh panggal kapala-

nya marika itu yang berampat itu kapada malam itu jua dengan
tiada ada orang mengatahui; serta ia menyuroh tanamkan ka

bumi dengan segranya. Kamudian ia pun pergilah kembali

mendapatkan kapada Raja Saif-al-Yezan, adalah lakunya sa-

perti ular yang dua kapalanya itu. Maka serta ia sampai lalu-

lah ia masok kalalam khemah tiada dengan idzin, yang telah

dichabutkan rah mat Allah deripada hatinya perampuan yang
chilaka lagi derhaka itu.

Maka tetkala dilihat olih Saif-al-Yezan akan Kemrih itu

datang, maka lalu bangunlah Raja Saif-al-Yezan berdiri dengan
hormatnya akan ibunya itu, serta dichiumnya tangan ibunya,

dan ibunva meachium ubun-ubunnya itu. Maka lalu berkata

Kemrih, " Hei anakku, bangunlah angkau mari sertaku, sopaya
boljh aku menyerahkan kapadamu segala perbendaharaan yang
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ditinggalkan olih bapamu kapadaku itu." Maka lalu berkata

Saif-al-Yezan, " Sabenarnyalah kata ibuku itu." Maka lalu

Kemrih mengluarkanlah satu bokcha adalah didalamnya itu

segala makanan perbekalan, serta berkata Kemrih kapada
Saif-al-Yezan, " Naiklah angkau kaatas kenderanmu itu,

marilah angkau sertaku berjalan. " Maka berkata pula Saif-al-j

Yezan kapada ibunya Kemrih itu, " Kamana kita pergi ini ?
"

Maka dijawab olih ibunya, " Marilah, aku handak menyerah-
kan perbendaharaan kapadamu ; kamudian aku menyerahkan
karajaan pula kapadamu. " Maka berkata Saif-al-Yezan,
" Marilah kita berjalan. " Maka adalah kaduanya marika itu

diatas kenderannya berjalan pada malam yang kelam itu

;

dan pada hal Kaja Saif-al-Yezan itu tiadalah ia mengatahui
apa yang terbunyi bageinya deripada Tuhannya didalam alam
al ghaib.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :
—

Maka adalah marika itu berjalan hingga sampailah pagi hari.

Maka lalu Saif-al-Yezan menoleh kapada Kemrih serta ia

berkata bageinya, " Mana yang angkau berkata bahagianku,

mana ia itu? " Maka jawab Kemrih, " Hei, janganlah angkau
gopoh." Maka lalu turunlah marika itu kaduanya deri atas

kenderannya ka bumi, serta mengluarkanlah Kemrih bekalan,

maka lalu makanlah kadua marika itu. Kamudian maka lalu

berjalan pula kadua marika itu samalam-malam hingga

sampailah kapada hari yang lain pagi hari. Kamudian lagi

Saif-al-Yezan berkata kapada ibunya Kemrih, " Mana yang
saperti kata ibu aku bahagian itu?" Maka lalu dijawablah

ibunya itu,
'* Lagi perjalanan sampailah kapada tempat itu.

"

Didalam hal yang demikian marika kaduanya berjalan itu

hingga sampailah tiga hari, dengan tipunya Kemrih itu,

dengan destanya kapada anaknya Saif-al-Yezan. Maka pada
hari yang katiga itu ia berjalan hingga sampailah tengah hari

:

pada waktu itu panas pun amat kras. Maka lalu mendapatlah
marika itu kaduanya suatu pohon kayu yang rendang pada
tengah padang itu. Maka adalah di pohon kayu itu anak ayer,

terlalu jernehnya ayernya dengan amat sejoknya, lagi dengan
manisnya ayer itu saperti ayer madu : dan lagi adalah pohon
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kayu itu bebrapa ajaib-ajaib didalamnya itu, dan lagi sifatnya

pohon kayu itu dengan tingginya, lagi dengan licbinnya batang-

nya dan tiadalab bolih manusia memanjat akan dia; dan lagi

besar batangnya itu saperti sabuah kabeh yang besar-besar,

lagi tiada bageinya buah; dan daunnya bulat rupanya; dan
lagi didalam daunnya itu saperti tulisan buruf rupanya, dan
telah dikarang olih Tuhan yaDg menjadikan ia.

Kamudian maka lalu turunlah kaduanya marika itu

kabawah pohon kayu itu bertidor dengan mengambil istirahat.

Maka ditambatkannya kudanya masing-masing ; maka ka-

mudian dikaluarkanlah olih Kemrih deripadaperbekelannya dan
makanan. Maka makanlah kaduanya marika itu, kamudian
diminumnya pula ayer deripada bawab pohon kayu itu, serta

duduklah kaduanya marika itu anak-beranak itu berchetra-

chetra. Adapun Kemrih itu berchetra kapada anaknya Saif-

al-Yezan yang tiada patut, sumbang pekhabarannya itu, lagi

yang tiada diredlakan Allah taala ; yang demikian adalah
pekhabaran Kemrih itu didalam berchetra- chetra itu. Maka
datanglah mengantok bagei Saif-al-Yezan handak tidor deri-

pada leteh berjalan ia pada masa panas itu; kamudian lalu

tidorlah ia dengan lelapnya. Maka lalu Kemrih meriba kapala
anaknya Saif-al-Yezan itu pada pangkunya hingga dikatahui-

nyalah anaknya itu lennyaklah tidornya itu. Maka ditileklah

olih Kemrih chilaka itu muka anaknya Saif-al-Yezan, maka
dilihat muka anaknya itu baharu bertumboh-tumboh janggut
dan misai ; kamudian maka ditileknya pula tanda yang hijau

pada pipinya maka adalah chahayanya tanda itu saperti bulan
pernama. Maka lalu berkata Kemrih kapada sendirinya,
" Hai anak zina, yang pliharaan orang yang hina, adalah aku
membuangkan dikau pada umormu ampat puloh hari, pada
kerna aku pulanglah karajaanku itu kapada aku sendiri, tiada-

lah benchana dawa lagi diatas aku, maka lagi sekarang ini

angkau datangi negriku ini dengan umormu dua puloh tahun,
handak angk an mengambil karajaanku ini. Maka janganlah
ada umormu, dan janganlah ada hayatmu, dan janganlah ada
lagi umormu didalam dunia ini, dan tiadalah salamat orang
yang memliharakan dikau itu, dan lagi tiadalah kabajikan
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orang yang menyimpan akan dikau itu." Kamudian maka
Kemrih pun mengangkatlah kapalanya anaknya Eaja Saif-al-

Yezan itu deripada pangkunya itu, diletakkannya ka bumi.
Maka Kemrih pergi membukakan kudanya itu deripada

tambatannya, maka tomnya itu pun dibelitnya pada tangan-

nya, maka ia datanglah mendapatkan anaknya serta pedang
terchabut pada tangannya, maka lalu ditetaknya pahanya
Saif-al-Yezan, maka jatohlah pedang pada tulangnya. Maka
terkejutlah ia serta bertampik yang amat sangat, serta, ia

mengangkatkan kapalanya, maka menyakiti lukanya itu.

Maka lagi sakali ditetaknya pula kapada kapalanya ; maka
lalu jatohlah Saif-al-Yezan ka bumi dengan berchuchuran
darahnya, lalu pengsanlah ia dengan tiada sedarkan dirinya,

dan tiadalah ia mengatahui akan dirinya itu di langit-kah

atau di bumi-kah ia. Kamudian maka Kemrih dengan masiat-

nya menyapu pedangnya, kamudian maka disarongkan

pedangnya itu; maka lalu ia naik diatas kenderannya, dan
yakinlah pada hatinya melainkan Saif-al-Yezan itu telah mati
sudah. Maka lalu ia berjalanlah kembali pada jalan ia datang

itu; dan adapun pulanglah ia pada tempatnya dan negrinya

serta dengan suka chitanya.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—
Maka adalah deri hal Raja Saif-al-Yezan, tetkala ia didalam
pengsannya itu sampailah hari malam, maka dapatlah ia

ambun, dan sejok lukanya itu; maka lalulah ia pun sedarlah

deripada pengsannya itu. Maka tileknya akan dirinya saperti

orang akan mati lakunya deripada kabanyakan darahnya
kaluar deripada lukanya itu. Kamudian maka ia mengadukan
halnya kapada Tuhannya yang mengatahui segala halnya itu

tlahir dan batin. Kamudian ia tersella dengan nabi Ibrahim
Khalil Allah aleihi wa's salam, serta ia berkata, "Hei Tuhanku,
jika ada umorku ini telah habislah suda, maka angkau
peringankanlah kabratan atasku. Dan jikalau ada lagi didalam

umorku itu takhir padakahidopanku, angkau jadikanlah bagei-

ku deripada pekerjaanku ini kuasa kalepasan dan kasentausa-

an : bahwa sunggoehnya Tuhanku atas tiap-tiap sasuatu amat
kuasa."
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Maka katanya : —Adalah ia didalam hal yang demikian,

maka tiba-tiba datanglah dua ekor burong terlalu indah-indah

rupanya, telah hinggaplah ia diatas pohon kayu ifcu : maka
Saif-al-Yezan pun mendengarlah kata-kata satu kapada lainnya

dengan kata-katanya mafhum ; demikian bunyinya kata-nya,
" Ya Sheikh Jayad;" Maka sahuti olih lainnya itu, serta kata-

nya, "Baik Sheikh Abd-al-Salam." " Tiada-kah angkau menilek
kapada Saif-al-Yezan betapa ada halnya, betapa telah ditipu

olih ibunya akan dia ? Telah dua kali sudah ditipunya akan
anaknya itu." Maka dijawablah pula Sheikh Jayad, " Adalah
ibunya itu menipu akan dia sampai tujoh kali adanya : maka
tinggal lagi lima kali." "Dan betapa angkau tileklah, hei

Sheikh Jayad, kapada rahmat Allah taala dan perbuatannya
yang latif ? Betapa didapatnya akan lukanya dibawah pohon
kayu ini ?" " Pada hal obatnya deripada pohon kayu ini jua.

Handaklah ia mengambil deripada daunnya; ia mamah-mamah
daunnya itu dengan giginya, kamudian ia pupokkannya ka-

pada lukanya itu ; neschaya sembohlah lukanya itu, dan
rapatlah lukanya itu pada saat itu jua dengan takdir

Allah taala." Kamudian maka kaduanya marika itu pun
meninggalkan Saif-al-Yezan, lalulah ia terbanglah kembali ka
tempatnya pada hal masing-masingnya. Maka lalu ajaiblah

Malek Saif-al-Yezan deripada itikaf bertemu ; deripada perte-

muan Sheikh Jayad dengan Sheikh Abd-al-Salam, serta per-

temuan luka dengan obat-obatnya. Dan lalulah Saif-al-

Yezan pun menilek kapada pohon kayu itu deripada besar-

nya dan tingginya ; lalu heiranlah akan dirinya deripada tiada

ia mendapat ikhtiar handak menchapai akan daunnya pohon
itu ; menjadi bertambah-tambah mashgulnya, serta ia berkata,
'" Hei Tuanku, bahwasanya Tuhanku jua yang amat mengata-
hui susahnya hambamuyang tiada mempunyai kuasa atas jalan

mengambil daunnya kayuini, dan tiadalah hambamukuasa atas

dirinya dengan kaki hambamu deripada amat sangat sakitnya,

dan tiada ada kuasa aku akan memanjat diatas pohon ini akan
mengambil daunnya itu, dan akan menghimpunkan daunnya
itu akan mengobati akan lukaku ini dan lagi tiadalah aku
mendapati saorang jua didalam hutan ini yang bolih menolong
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akan daku sadikit deripada daun kayu ini. Ya Tuhanku,
angkau mudahkanlah akan daku suatu sepah deripada daun
kayu ini. Dan bahwasanya Tuhanku yang berkuasa, dan lagi

Tuhanku diatas sasuatunya yang amat kuasa."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka tiadalah brapa lamanya Malek Saif-al-Yezan meminta
doa kapada Allah Kabb al alamin maka tiba-tiba naiklah awan
akan membawaangin yang amat kras bertiop didalam daun
kayu itu, serta menerbangkan segala pasir dan batu-batu yang
kechil-kechil hingga sampailah kapada pohon kayu itu ; maka
dipatahkanlah suatu dahan kayu itu, hingga gugurlah segala

daun kayu itu kapada pihak kanannya dan kirinya dan diatas

dadanya. Maka lalu sukalah hati Saif-al-Yezan dengan suka
yang amat sangat besar. Kamudian maka ia mengambil daun
kayu itu, lalu dimamahnya dengan giginya, maka lalu

ditampalkannya kapada lukanya itu ; maka dengan takdir

Allah taala azz u jal maka rapatlah luka itu serta sembohnya.
Kamudian maka tetkala sudahlah semboh lukanya yang di

kapalanya itu, maka ia bolih mengangkatkan kapalanya. Maka
lalu ia duduklah, maka lagi diambilnya pula daun kayu itu,

dimamahkan pula saperti yang telah lalu itu, maka dipupok-

kannya kapada pahanya yang luka itu, maka dengan kakayaan
Allah taala maka dengan saat itu jua rapatlah luka itu dengan
sembohnya. Kamudian maka bangunlah ia berdiri pada waktu
itu dengan kadua kakinya. Maka lalu ia sujud kapada Allah

taala dengan sujud shukur atas salamat dengan sajahtranya

deripada segala bela, dan semboh lukanya.

Kamudian maka lalu ia pun berjalanlah memeieksa akan
kenderannya pada hutan itu, maka didapatinya kudanya itu

adalah memakan rumput dan tumboh-tumbohan, dan berpus-

ing-pusing pada tempatnya itu jua. Maka sudahlah didapat-

inya kudanya itu, serta dibetulkannya segala pelananya dan
perkakasnya, kamudian dinaikinya kudanya itu. Maka lalu

berjalanlah ia kadalam rimba belantara itu, dan melalui be-

brapa bukit, dan tasek, dan belukar, dan bebrapa melalui

gunong yang tinggi-tinggi pada hal yang tiada Malek Saif-al

Yezan mengatahui kamana perginya, pada jalan mana, dan
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riraba mana, melainkan membawa dirinya barang kamana
akan sampainya. Maka bebrapa lama dalam hal yang de-

mikian perjalanannya itu, dan adalah lamanya dua bulan

genap ; dan deripada makanannya pada sapanjang jalan itu

segala buah-buahan kayu ; dan minumannya itu segala ayer

didalam tasek, dan anak ayer, dan ayer hujan ; dan tidornya

itu kapada segala bongkar kayu. Kamudian didalam per-

jalanannya yang demikian itu maka sampailah ia kapada
anampuloh satu hari, maka tampaklah kapada mata Malek
Saif-al-Yezan dua buab bukit berhadapan, yang sabuah bukit

itu warnanya merah, dan sabuah bukit itu lagi warnanya
putih. Dan adalah diatas bukit yang putih itu ada sabuah

kota, lagi tinggi dengan indah-indah rupanya. Dan bukit

yang merah itu adalah diatasnya sabuah mahligi, adalah

bertiang dengan tingginya deripada bumi, dan kemonchaknya
menutop awan. Dan lagi antara kaduanya bukit itu adalah

kira-kira delapan puloh hasta lebarnya, dan delapan puloh

depa tingginya. Dan lagi antaranya itu ayer deri atas bukit

turun kabawahnya itu sapeiti jarun ; dan adalah ayernya
itu mengalir terlalu amat drasnya ; deripada amat drasnya
itu bebrapa banyak batu yang besar-besar dibenkarkannya

;

dan lagi jikalau ditentang orang ayernya itu peninglah kapala-

nya, dan berpendarlah matanya. Dan lagi adalah diatas sa-

buah bukit itu adalah suatu tiang batu teramat besarnya,

demikian diatas kadua bukit itu. Dan lagi adalah diatas

sabuah tiang batu itu adalah dua bekas tapak kaki ; dan diatas

kadua bukit itu dan kadua tiang itu adalah demikian tapak
kaki : didalam kaduanya tapak kaki itu adalah bertulis asma
dan telisam, maka lagi adalah suatu panji-panji.

Maka lalu pergilah Raja Saif-al-Yezan mendapatkan kota

itu. Maka tetkala sampai ia ka tempat itu maka lalu berseru-

lah SaH-al-Yezan, demikian katanya, " Hei tempat kediaman,
adalah orang mendiami akan dikau?" Maka tiba-tiba didengar

olih Saif-al-Yezan suatu suara berkata bageinya " (x\rabic

salutation)* * * * * * *.'.-• * ya
Saif-zul-Yezan." Kamudian maka kaluarlah saorang orang

tuah. Maka dilihat olih Saif-al-Yezan orang tuah laki-laki
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itu dengan tingginya, lagi kurus pada tubohnya, dan ka-merah-
merahan kulitnya; dan adalah pada mukanya itualamat, dan
pada dahinya bekas sujud bagei Tuhan Malekalam al mabud.

Maka tetkala kaluarlab Sheikh itu maka ia membri salam
kapada Saif-al-Yezan dengan hormatnya. Maka lalu Eaja
Saif-al-Yezan heiranlah betapa maka dikatahui olih Sheikh
itu akan namanya, kerna tiadalah pernah antara kaduanya
marika itu berkenalan deripada masa yang telah lalu, hanyalah
kapada hari itu jua. Maka serta Saif-al-Yezan berkata kapada
Sheikh itu, " Ya Sheikh, siapa yang membri tahu kapaclamu
akan namaku itu dan gelaranku itu '?" Maka lalu dijawablah
olih Sheikh bageinya serta katanya, " 11 ei anakku, katahuilah
olihmu bahwasanya aku ini duduk pada tempat ini lamanya
yang sudah dua puloh satu tahun pada halnya aku didalam
akan nantikan dikau." Maka lalu berpikirlah didalam hatinya
Saif-al-Yezan, " Adalah Sheikh ini ia duduk pada tempat ini

pada hal ia menantikan akan daku sabelum aku jadi, dahulu
satahun lamanya." Kamudian berkatapula Malek Saif-al-Yezan

bagei Sheikh itu, " Ya Sheikh, deri kerna apa mulanya angkau
menantikan akan daku?" Maka dijawab olih Sheikh itu bagei

Saif-al-Yezan, " Hei anakku, kerna aku handak menyerahkan
bageimu serta handak memulangkan persempanan yang ada
dalam mahligi ini yang ditentut olih segala Eaja-raja yang
ada didalam bumi ini atasnya." Maka lalu berkata pula Saif-

al-Yezan, " Apa ia itu persempanan itu ? " Maka dijawablah

pula olih Sheikh itu, " Hei anakku, adapun tiap-tiap sasuatu

itu bageinya waktu; sekarang pun nantilah sadikit waktu
yang bolihlah angkau sendirimu melihat dengan matamu itu."

Kamudian maka Sheikh itu membawalah makanan akan
membri kapada Saif-al-Yezan, serta ia menyurohkan makan
akan Saif-al-Yezan : maka lalu dimakannya makanan itu

hingga sampailah ia kenyanglah, sebab bebrapa lamanya ia

tiadalah merasai makanan dengan laparnya. Kamudian maka
duduklah kaduanya marika itu berchetra-chetra. Maka lalulah

Saif-al-Yezan pun bertanyalah kapada Sheikh itu, " Ya Sheikh,

apa namamu?" Maka jawablah olih Sheikh itu, "Adalah
namaku ini Akhmim-al-Tabib."
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Kamudian maka Sheikh Akhmim pun membawalah Saif-

al- Yezan kapada tiang batu yang ada terdiri itu. Maka berkata

Sheikh Akhmim kapada Saif-al- Yezan, " Tileklah olihmu
kapada kadua tapak kaki yang adalah tersurat telisam didalam-

nya. Ada-kah kadua tapak itu atas ukoran kadua kakimu itu ?

Adalah sama kaduanya, atau tiada-kah ?" Maka lalu disuroh-

nya kapada Saif-al- Yezan naik kaatas kemonchak batu itu
;

maka lalu Saif-al-Yezan pun naik kaatas kemonchak batu itu.

Maka disurohnya olih Sheikh* Akhmim ukorkan tapaknya
diatas tapak yang diatas batu itu ; kamudian diukorkan olih

Saif-al-Yezan dengan tapak itu, maka bersamaan kaduanya
itu, tiadalah berlebih, dan tiadalah berkorang. Maka lalu

berkata Sheikh Akhmim kapada Saif-al-Yezan, " Bahwa
suDggohnya angkaulah ia, tiadalah lagi shak padamu. " Maka
berkata pula Saif-al-Yezan kapada Sheikh Akhmim itu, " Ya
Sheikh, apa hikmat yang ada didalamnya itu ? " Maka di-

jawablah olih Sheikh Akhmim kapada Saif-al-Yezan " Hei
anakku, pada siang hari esok, pada waktu terbit mata hari,

tetkala itu handaklah angkau berdiri diatas tiang itu, dan
kadua tapak kakimu itu letakkan diatas tapak kaki yang
terpahat diatas batu itu. Maka apakalah datang panas
matahari itu pada blakangmu, maka tetkala itu handaklah
angkau melumpat deripada tiang batu ini kapada tiang batu

yang disablah sama itu ; maka angkau mendapat padanya itu

pula lagi dua bekas tapak kaki diatas tiang batu itu saperti

dua kadam yaDg telah lalu itu. " Maka berkata Saif-al-Yezan

bagei Sheikh Akhmim itu, " Ya Sheikh, jikalau ada aku
dengan peluntaran^

1
saperti diperbuatkan Eaja Nimrud di-

atas nabi Allah Ibrahim sakali pun tiadalah akan aku sampai
kapada tempat itu, deripada sangat jauhnya." Maka berkata

Sheikh Akhmim bagei Saif-al-Yezan, " Katahuilah olihmu,

hei anakku, bahwasanya satia segala asma dan telisam akan
mengangkatkan dikau dengan tiada kasakitan dan kasukaran
diatas angkau itu. " Maka sudahlah habis dichitakan olih

Sheikh Akhmim diatas Saif-al-Yezan dengan kachitaan itu,

kamudian maka Saif-al-Yezan pun turunlah deri atas tiang

batu itu.

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 1 53

Kamudian maka lalu Sheikh Akhmim membawalah Saif-

al-Yezan kapada tempat kadiamannya dan duduklah Sheikh
Akhmim dengan Saif-al-Yezan berchetra-chetra hingga
sampailah malam hari. Kamudian maka berkata Malek Saif-

al-Yezan kapada Sheikh itu, " Apa agamamu, dan apa yang
angkau sembah akan dia?" Maka jawablah olih Sheikh
Akhmim, • Ada pun agama aku ini, ia itu agama nabi Allah

Ibrahim Khalil Allah ; dan yang aku sembah itu Tuhan yang
asa, yang tiadalah kutu bageinya, dan lagi tiadalah saumpama-
nya, dan yang tiada terbunyi bageinya barang apa pada bumi
dan langit ; dan lagi yang amat mendengar, lagi yang amat
melihat." Maka dijawablah olih Raja Saif-al-Yezan, " Aku
pun demikian juga. " Kamudian maka bangunlah marika ka-

duanya mengambil ayer sembahyang, maka lalulah sembahyang
kaduanya marika itu. Kamudian deripada sudah sembahyang
itu maka kaduanya marika itu membachalah deripada suhuf

nabi Allah Ibrahim Khalil Allah, maka hal yang demikian
marika itu deripada permulaan malam hingga sampailah

sapertigaan malam yang akhir: kamudian maka tidorlah ka-

duanya itu hingga sampailah pagi hari.

Kamudian maka bangunlah kaduanya marika itu deripada

tidornya itu; maka berkata Sheikh Akhmim kapada Saif-al-

Yezan, '" Hei anakku, kapada hajatmu. " Maka lalulah bangun
marika kaduanya itu berjalan kaluar hingga sampailah kapada
tiang batu itus abelum terbit mata-hari. Maka berkata Saif-

al-Yezan kapada Sheikh Akhmim, " Khabarkanlah olihmu
akan daku, sopaya tetap hatiku, deripada perbandaharaan
yang tersimpan, yang aku memiliki akan dia itu deri dalam
mahligi itu. " Maka dijawablah olih Sheikh Akhmim bageinya,

"Demi Allah, hei anakku, tiadalah aku khabar akan dikau

dengan daya itu sahingga jatoh kadammu itu pada pihak

tiang yang sablah darat di sebrang itu. " Maka tetkala

didengar olih Saif-al-Yezan khabar yang demikian itu, maka
ia pun naiklah diatas tiang itu, serta ia membetulkan kadam-
nya kaduanya itu pada tapak kaki terukir itu. Maka didalam

marika hal yang demikian maka mata-hari pun terbitlah,

sampailah panas itu kaatas blakangnya Malek Saif-al-Yezan.
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Maka berkata Sheikh Akhmirn bagei Saif-al-Yezan, " Lurnpat-

lah olihmu, hei anakku." Maka tetkala itu mengarnburlah
Saif-al-Yezan serta menyerahkan dirinya itu kapada Tuhan
Rabb-al-alamin. Maka tiba-tiba dirasainya adalah saperti

orang mengangat akari dia maka tiadalah ia sedar, tiba-tiba

dilihatnya akan dirinya telah sampailah sudah diatas tiang batu
di sebrang itu. Maka bersamaanlah kadamnya itu dengan
bekas kadam diatas batu itu tiadalah bersalahan lagi.

Maka tetkala dilihat olih Sheikh Akhmirn hal yang
demikian, maka lalu berkata Sheikh Akmim kapada Saif-al-

Yezan, " Hei anakku, turunlah angkau deripada tiang batu

itu ka bumi. " Kamudian maka Saif-al-Yezan pun turunlah

deripada tiang batu itu. Maka lalu berkata Sheikh Akhmirn
bagei Saif-al-Yezan, " Sekarang ini nyatalah angkaulah yang
mempunyai panji-panji ini dan barang didalamnya itu per-

bandaharaan : tiadalah shak lagi dan waham lagi. Maka
sekarang pun pergilah angkau kapada mahligi itu, angkau
tepok pintu mahligi itu, nanti bertanya suatu suara bageimu,
" Siapa pada muka pintu itu?" Handaklah angkau membri
jawab kapadanya, angkau sebutkan namamu itu Saif-al-Yezan.

Kamudian lagi ia akan bertanya, Apa negrimu? Maka jawab
olihmu, Negriku Yemen. Kamudian lagi ia bertanya, Apanasab-
mu? Maka kata olihmu, Nasabku Himyari. Kamudian nanti

ia membukakan pintu mahligi itu, lalu angkau masoklah kada-

lam mahligi itu dengan janganlah angkau takut dan gentar. Maka
apabila angkau sudalah masok kadalamnya itu neschaya ang-

kau mendapati yang ampunya tempat itu, ia tidor diatas geta,

halnya ia itu mati, dan adalah mukanya itu bertutop dengan
tutopan saperti perbuatan jala dengan bertatah mutu
manikam ; dan tangannya yang kanan terletak diatas dadanya,

dan tangannya kiri ada terlepas di sisi badannya, dan panjang-

nya mayat itu dua puloh satu hasta. Maka apabilah angkau
sampai dekatnya itu, angkau berdiri di sablah kanannya, dan
angkau bachakan suhuf nabi Allah Ibrahim Khalil Allah

:

maka apabila angkau membacha suhuf itu maka nanti

terangkatlah tangannya yang kanan deri atas dadanya itu,

terjatohlah pada pihak kanannya ; maka angkau mendapatlah
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diatas dadanya itu suatu loh
32

dengan rantainya deripada

amas yang merah, dan lagi satu lah yang lain deripada amas
juga tiadalah bageinya rantai : maka angkau ambil lah yang
ada bageinya rantai itu, kamudian angkau kaluarlah deripada-

nya itu, angkau bawalah kapada aku hingga aku khabarkan
betapa angkau perbuat akan dia itu."

Maka tetkala sudahlah didengar olih Saif-al-Yezan segala

kata-kata dan pengajaran Sheikh Akhmim itu, kamudian
berkata Saif-al-Yezan, " Dan apa namanya yang ampunnya
tempat itu ? " Maka dijawab olih Sheikh Akhmim itu, " la

itu Ham, anaknya nabi Allah Noh aleihi salam." Maka
tetkala didengar olih Saif-al-Yezan segala yang tersebut itu,

lalu pergilah ia kapada tempat itu ; maka tetkala sudahlah ia

sampai kapadanya itu maka dipukulnya pintu itu ; kamudian
mendengarlah ia suatu suara deri dalamnya itu serta ia berta-

nya siapa ia itu yang diluar pintu itu. Maka dijawabnya,
' Akulah yang bernama Saif-al-Yezan." Dan lagi ia bertanya,
" Apa namanya negrimu? " Maka dijawab olih Saif-al-Yezan
" Dan negri akulah Yemen." Dan lagi ia bertanya, " Apa
nasabmu?" Maka dijawab olih Saif-al-Yezan, ''Nasabku
Himyari." Maka dibukakanlah pintu mahligi itu, serta

katanya, " Masoklah kamu kadalam." Kamudian maka
masoklah Saif-al-Yezan kadalam mahligi itu dengan tiada

takut dan gentarnya. Maka didapatinya mayat itu terhantar

diatas geta itu, dan tangannya yang kanan itu diatas dadanya,
dan tangannya yang kiri itu terletaklah di sisinya badannya.
Kamudian maka lalu Saif-al-Yezan pergi berdiri kapada pihak

kanannya saperti yang telah dikhabarkan olih Sheikh Akhmim
kapadanya, serta ia membacha deripada suhuf nabi Allah

Ibrahim Khalil Allah, dan apabila ia membacha deripada

sasuatu huruf maka sadikit-sadikit terangkatlah tangannya
mayat itu hingga jatohlah tangannya itu sablah pihak kanan-

nya di sisi badannya itu, maka didapatinya] ah loh itu terletak

diatas dadanya. Kamudian maka diambilnya loh yang beran-

tai itu dibawa kaluar, saperti yang diajarkan olih Sheikh Akh-
mim itu diperbuatnya, dan loh yang satu itu ditinggalkan-

nya.
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Maka tetkala ia kaluar itu didapatinya adalah Sheikh
Akhmim itu menanti akan dia diluar pintu itu; berkata Sheikh
Akhmim bageinya itu, " Apa yang telah angkau berbuat ?

"

Maka katanya, " Telah aku ambil akan loh itu." Maka kata

Sheikh Akhmim, " Lemparkan olihmu akan loh itu kapada
aku." Maka berkata Saif-al-Yezan, " Takut aku melemparkan
akan dia, kalau-kalau jatoh kadalam ayer." Maka kata Sheikh
Akhmim, " Janganlah angkau takut, lemparkan olihmu akan
dia." Maka Saif-al-Yezan pun lemparkanlah loh itu kapada
Sheikh Akhmim, maka disambut olih Sheikh Akhmim dengan
kadua blah tangannya serta dibubuhkannya diatas dadanya

;

maka ia pun pengsan sasaat, tiadalah sedar akan dirinya.

Satelah sedarlah ia deripada pengsan, maka berkata ia kapada
Saif-al-Yezan, " Kembalilah angkau, masok kadalam mahligi

itu dan angkau angkat akan tangannya mayat itu yang kiri,

mendapatlah angkau sabilah pedang panjangnya tujoh jengkal,

dan lebarnya sajengkal ; maka ia itu ad a tersurat diatasnya

namamu. Maka angkau ambil akan dia, dan. tiada dapat

saorang jua pun menetakkan dengan dia itu lain deripadamu.
Maka ia itu pedang yang dipakai olih Ham, anaknya nabi

Allah Noh aleihi salam. Dan lagi nasihatku bageimu, jangan
sakali-kali angkau membukakan mukanya orang yang tidor

itu." Maka berkata Saif-al-Yezan, " Ku dengarlah dan ku
turutlah bagei pesanmu itu."

Maka berketa Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Tetkala itu kembalilah Saif-al-Yezan masok kadalam mahligi

itu, serta menghampiri pada pihak kiri mayat itu. Maka
diangkatkannya akan tangan mayat itu yang kiri itu, maka
terangkatlah deri atas hamparan itu, maka didapatnyalah
pedang itu, terlalu amat ajaib kaadaannya ; dan sarongnya
telah rosak, serta dichabutnyalah pedang itu deripada sarong-

nya, maka didapatinyalah akan ulunya itu sachukop-chukop
pegang kapada tangannya; maka digantongkannya pada batang
lehernya.

Maka berjalanlah ia handak kaluar deri dalam mahligi

itu : maka datanglah pelintang yang melintangi bageinya, dan
membri was-was kapadanya. Maka berkata ia bagei dirinya,
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" Apabila aku kembali kapada kaumku, apa kataku kapada
marika itu telah ku lihat kasr Hambin Noh aleihi salam, dan
ku lihat ia tidor atas getanya ? Maka bertanya marika itu

bageiku, ' Betapa sifatnya, dan betapa peri matanya dan
hidongnya ? ' maka apa aku katakan bagei marika itu ? Maka
marika itu akan berkata kapadaku, ' Angkau chetrakan barang
yang tiada angkau lihat, yang tiada dikatahui olihmu.'

"

Maka Saif-al-Yezan pun menghampiri kapada mayat itu

dengan menguatkan hatinya. Maka diangkatnyalah tutopan

derimuka Hamitu ; maka tetkala terbuka mukanya itu maka
memandanglah Saif-al-Yezan pada mukanya itu, dan tiba-tiba

dilihatnya telah ia membukakan kadua matanya, serta ia

memandang kapada Saif-al-Yezan. Maka tetkala dilihat olih

Saif-al-Yezan yang demikian maka gementarlah segala ang-

gotanya, dan bertampiklah ia dengan sakuat-kuat hatinya,

suaranya, serta jatoh pengsan sasaat, tiada sedarkan dirinya.

Maka tetkala sedar ia deripada pengsannya, maka mendengar-
lah ia akan tampik sorak deripada tiap-tiap tempat dan pihak,

dan kasr itu pun bergoyang dengan segala isinya yang ada di-

dalamnya itu; serta didengarnya suara berkata-kata, "Chilaka

bageimu, dan tawanan bagei setrumu, saperti brapimu atas

segala anak-anak enabia dengan tiada adab hormatmu deripada

membuka tutopan muka itu." Dan serta pelontar pun datang-

lah dengan batu deripada tiap-tiap pihak mahligi itu saperti

hujan yang lebat. Maka Saif-al-Yezan pun larilah kaluar

membawadirinya deri dalam mahligi itu, serta menchampak-
kan dirinya diluar saperti orang yang mati lakunya. Maka
tetkala sedarlah ia maka tiadalah ia mendengar suara tampik
sorak itu lagi, dan pintu mahligi itupun terkunchilah : maka
bangunlah ia berdiri dengan dua kakinya.

Maka dilihat olih Sheikh Akhmim hal yang demikian itu,

maka ia pun diletaknya telunjoknya pada mulutnya serta digigit-

nya akan dia. Maka berkata Sheikh Akhmim, " Hei Saif-al-

Yezan, angkau buka-kah akan mukaorangyang tidor itu?" Maka
katanya, "Behkan." maka berkata Sheikh Akhmim, "Bukan-
kah sudah aku pesankan dan aku ingatkan bageimu ? Maka
angkau sangka bahwasanya aku menipu akan dikau, dan tiada
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angkau ambil kaperchayaan kapada aku, maka angkau perbuat

dengan perbuatan kahandak hatimu. Maka sekarang duduk-

lah angkau pada tempatmu itu, matilah angkau didalam per-

chintaanmu, tiada mengatahui matimu itu saorang jua pun.

Tiada pertanggong pada leherku deripadamu suatu dosa ; dan
atasmu salama deripadaku salagi berbunyi burung merpati

pada waktu dini hari." Maka tetkala didengar olih Saif-al-

Yezan perkataan demikian itu, maka katanya, " Berhentilah

angkau dahulu hingga aku pergi sertamu." Maka kata Sheikh
Akhmim, " Tiadalah kuasa bageimu mengambur dengan
sakali." Maka diamburlah Saif-al-Yezan deri atas batu itu,

dan tiba-tiba dirasainya saolah-olah saperti orang menarikkan
kakinya deripada amburannya. Maka gementarlah segala

anggotanya; dan tiap-tiap himatnya handak mengambur,
tiada kuasa. Maka berkata Sheikh Akhmim, " Hei Saif-^1-

Yezan, jangan angkau menyeksakan akan dirimu ; maka telah

aku nasihatkan akan dikau maka tiada angkau ten ma
nasihatku." Kamudian maka ditinggalkan Sheikh Akhmim
akan dia, dan berjalanlah ia membawahalnya.

Maka turunlah Saif-al-Yezan deri atas tiang itu, dan
bertedohlah ia bawah mahligi itu hingga masok malam : maka
tidorlah ia di tempat itu. Maka berpagi-pagi bangunlah ia

deripada tidornya di-dapatinya pada arah kapalanya suatu
bejana penoh berisi ayer madu terlebih putih deripada ayer yang
beku wamanya, dengan sakeping roti, dan ayer sakoja yang
amat manis rasanya, dan makan minumlah ia hingga kenyang.
Maka katanya, " Al-hamd Allah atas yang demikian itu."

Maka berkata Sahib al hikayat :—Adalah Saif-al-Yezan

dalam hal yang demikian dua bulan lamanya, maka sesaklah

dadanya, dan heiranlah pada pekerjaannya, dan panjangiah
segala kukunya dan rambutnya, dan chemarlah segala badan-
nya. Maka lalu berkatalah ia didalam hatinya, " Baik aku
bangun naik atas tiang itu dan aku mengambur; dengan
sakali ambur jatoh aku kasablah darat itu, atau jatoh kadalam
ayer ; maka barang yang aku dapat didalamnya istirahat aku
padanya

;
jika ada umorku hidoplah aku, jika habis rezekiku

matilah aku."
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Berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :
:—Maka

bangunlah Saif-al-Yezan deripada tempatnya, dan ia berkata,
' Ku serahkan diriku kapada Allah taala." Kamudian maka
naiklah ia kaatas tiang itu dan mengagak ; lalu mengambur
dengan sakuat-kuatnya, maka jatohlah ia kadalam ayer lalu

tenggelamlah ia, kamudian maka timbullah rasanya. Maka
segala kain bajunya diatasnya itu, maka lalu dibuangkannya,
tinggallah ia sahelai sapinggang serta dengan pedang di batang
lehernya : maka pedang itu pun handak dibuangkannya, maka
datang pikiran pada dirinya seraya berkata, " Telah aku
lelahkan sademikian itu, sekarang aku buangkan akan dia ?

"

Lalu dikembalikannya diatas lehernya atas hal yang bermula.
Maka dibuangkan olih harus saolah-olah saperti batang yang
dilemparkan drasnya, maka hanyutlah ia siang dan malam
hingga sampai tiga hari, pada hal prutnya sudah bertemu
dengan blakangnya deripada mempunyai timpusan sebab lapar

dan leteh, hanyalah matanya jua kelip-kelip. Tambahan,
tiada dapat tempat handak bergantong ; maka apakala ia men-
dapat tempat maka didapatinya tebing bukit yang amat lichin

dengan tingginya. Maka adalah ia dalam hal hanyut itu,

tenggelam timbul itu, maka didapatlah ia suatu lobang goa,
33

dan harus itu masok pada lobang goa, tiadalah bageinya jalan

yang lain. Maka telah hampirlah Saif-al-Yezan itu trus pada
lautan yang besar-besar ;

34 maka telah putuslah asa deripada

dirinya deripada hayatnya, maka berkata ia " Ya (Prayer in

Arabic.)

Dan berkahandak ia bergantong pada bukit itu, tiada tem-
pat itu berdempak-dempak, dan lagi tiada tempat tenang melin-

dongkan dirinya deripada harus itu. Maka menyerahkanlah
ia akan dirinya bagei kadla dan kuderat. Maka dilemparkan
olih harus pada lobang goa itu pada hal ayer yang pada tem-
pat itu berdempak-dempak amat kras datang atasnya, maka
diselamkannya olih harus, dan dimasokkannya kadalam ketat

itu. Maka dilihat hal dirinya sasaat tenggelam, dan sasaat

timbul, dan didalam kelam yang amat sangat tiada dapat di-

tileknya akan tangannya deripada sangat kelamnya itu. Maka
hanyutlah ia dengan hal yang demikian itu dua hari dua
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malam. Kamudian deripada itu maka dilihatnya suatu lo-

bang makin luas dan nyatanya hingga didekatlah ia kapada-

nya ; maka didapatinya lobang itu saperti yang bermula itu.

Maka dibawa ayer ka chelah-chelah batu, maka lukalah bla-

kang dan tangannya deripada sebab sempit dan tajam

lobang itu, hingga dibuangkan ayer akan dia kapada suatu

tasek pada padang yang ada pohon buah-buahan, dan

unggas yang menguchap tasbeh bagei Tuhan yang bersifat

kehar.

Dan adalah didalam padang itu satu pohon kayu yang

bernama Shams, dan buahnya itu teramat manis, lagi rendang

dengan melampai dahannya. Maka lalu bergantonglah Saif-

al-Yezan dengan satengah chawang pohon itu, dan lalu ia

naiklah diatasnya, dan telah sajahtra adalah ia deripada laut

yang bergelembang itu ; mendapat ia pada pohon itu tiap-tiap

satu buahnya shams itu, kira-kira besarnya saperti buah
delima. Maka dimakannyalah deripada buah itu hingga

penohlah prufcnya, dan adalah kaadaannya Saif-al-Yezan itu

saperti orang handak mati rupanya pada terlebih banyak
dimakannya deripada buah itu.

Kamudian maka turunlah ia deripada pohon kayu itu

lalulah ia berjalan-jalan pada pihak dusun itu ; maka men-
dapatlah ia suatu kota kechil, dan diatasnya kota itu adalah

gambar, dan adalah bageinya itu pintu sakira-kira saperti

pintu negri. Maka mendengarlah Saif-al-Yezan akan tampik
orang kasablah pintu itu ; maka dibrinya telinga mendengar
apa akan kata orang itu. Maka didengarnya suara orang ber-

kata, " Bukalah kamu akan pintu ini hingga kita akan men-
angkap akan tawanan kita, kerna yang bapaku telah berkata

bageiku, pada hari ini telah dibuangkan ayer akan dia kapada
tempat ini." Maka tetkala didengar olih Malek Saif-al-Yezan

akan kata-kata yang demikian itu maka takutlah ia atas diri-

nya serta dengan perchintaannya. Maka sakitlah prutnya
dengan buang-buang ayer, maka kaluarlah shams dengan
tiadalah berbiji. Kamudian maka Saif-al-Yezan pun larilah

mendapatkan pohon kayu itu, lalu panjat ia kaatas pohon itu

dengan berlindonglah ia diatasnya.
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Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka adalah antara ia dengan demikian itu, maka tiba-tiba

pintu kota itu pun terbukalah, maka kaluarlah deri dalamnya
itu orang banyaknya ampat ratus pahlawan, maka datanglah
segala marika itu sakaliannya kabawah pohon kayu itu ; maka
membetulkannya akan tempat kadudukannya marika itu

sakalian. Maka lalu duduklah saorang pahlawan yang kapala
deripada segala marika itu, maka ia membrilah prentah kapada
segala pahlawan yang banyak itu serta menyuroh memereksa
akan pertawanan marika itu. Maka lalulah dikeliling olih

segala marika itu akan dusun itu menchari akan dia, maka
tiadalah didapatnya. Maka kembalilah segala orang itu

mendapatkan kapada penghulunya itu, dengan berkata, "Tiada-

lah kami sakalian bertemu dengan sasaorang jua pun pada
tempat ini." Maka lagi berkata penghulunya itu, " Dan
bapaku tiadalah berdusta. Jikalau tiada kamu bertemu pada
saatini, kapada saat yang lain bolih kamu bertemu akan dia."

Kamudian maka disurohnya olih penghulunya itu mem-
bentangkan sufrah serta menghadlirkan makanan akan ma-
kanan segala pahlawan itu dibawah pohon kayu itu. Maka
naiklah bau-bauan segala makanan itu kaatas pohon itu, pada
halnya adalah Saif-al-Yezan diatas pohon kayu itu serta

menchinm bau makanan itu ; dan hilanglah akalnya Saif-al-

Yezan serta menchium bau makanan itu yang harum ; dan
pada sangat laparnya, lima hari lima malam sudah ia tiadalah

merasai makanan, maka tiadalah tertahaninya lagi, maka
handaklah ia turun meminta makanan itu kapada segala pah-

lawan yang memakan yang dibawah pohon kayu itu, dan
handaklah menyatakan dirinya itu kapada segala marika itu

sopaya dibri orang akan dia makanan itu. Maka lagi Saif-al-

Yezan berpikir akan dirinya, " Maka adalah segala marika
itu menchari akan daku ; maka sekarang ini aku kendiri

menyatakan diriku kapadanya tiadalah benar." Kamudian
maka Saif-al-Yezan tiadalah mahu turun menyatakan dirinya,

dan sabarlah ia atas laparnya itu, dan telah dibri Allah taala

bageinya itu sabar. Maka adalah ia duduk dengan sabarnya

deri pagi hari hingga waktu asar. Kamudian lagi pada wTaktu
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asar itu maka dihamparkan orang pula sufrah dan makanlah
segala marika itu masing-masing ; maka naiklah bau makanan
itu kaatas pohon kayu dan sampailah baunya kapada hidong
Malek Saif-al-Yezan ; maka ia pun bertambah-tambahlah
laparnya. Maka ia sabarkan dirinya jua sampai malam hari

hingga sampailah kapada pagi harinya itu dan tranglah tanah.

Maka segala pahlawan itu mengawas akan menchari akan dia

itu maka tiadalah juga bertemu dengan dia. Maka lalu ber-

kata segala pahlawan itu sama sendirinya, " Marilah kita

kembali membentang sufrah kita makan minum dahulu

;

kamudian bolih kita pergi menchari pula akan dia itu." Maka
mengluarkanlah makanan, maka makan minumlah segala

marika itu. Maka bau makanan itu sampailah kapada hidong
Malek Saif-al-Yezan ; maka ia pikirlah didalam hatinya kapada
dirinya itu, " Dan jikalau haiku yang demikian baiklah aku
menyatakan diriku kapada segala marika itu sopaya bolih aku
meminta makanannya itu, sadikit aku makan ; kamudian
jikalau handak dibunohnya pun aku shukorlah kapada Allah

taala Tuhauku yang maha besar matiku itu." Kamudian
maka lalulah ia berseru-seru deri atas pohon kayu itu, serta

berkata ia,
" Hei orang yang mempunyai kabajikan, bri apa-

lah kiranya aku makananmu itu sadikit sopaya aku memakan
dia, deripada sangat lapar aku, dan adalah aku diatas pohon
kayu ini dengan lapar dahagaku." Maka tetkala segala hulu-

balang mendengar suara itu dan melihatnya akan badannya
itu maka terkejutlah ia ; lalulah segala marika itu mengelilingi

pohon kayu itu dengan tampik soraknya itu : kamudian
menyesallah pula Saif-al-Yezan akan dirinya menyatakan
dirinya ada diatas pohon kayu itu. Kamudian berpikirlah ia,

" Baiklah aku turun deri atas pohon kayu ini
;

jikalau telah

sampailah umorku pun apalah akan daya aku lagi?" Kamudi-
an turunlah ia deri pohon kayu itu ka bumi. Maka ditangkap-

lah orang akan dia, lalu dibawalah orang kapada penghulunya
itu. Maka tiba-tiba dilihat olih Saif-al-Yezan penghulunya
itu perampuan.

Maka tetkala dilihat olih perampuan itu akan Saif-al-

Yezan maka lalu berkata ia, "Angkau turun deri atas bukit
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itu serta dengan ayer ini-kah?" Maka dijawab olih Saif-al-

Yezan, " Tiada." Maka lalu bertanya ia, " Deri manalah
datangmu maka angkau sampai kapada tempatku ini?" Maka
lalu berkata Saif-al-Yezan, " Jikalau kamu handak bertanya-

kan haiku ini maka handaklah brilah kami makan dahulu,

kamudian bolih mekhabarkan hal ahwal kami datang sampai
kapada tempat kamu ini." Maka berkata penghulu itu,
" Silakanlah olihmu makan, kerna telah hadlirlah sudah
makanan diatas sufrahku itu." Kamudian maka masoklah
makan Saif-al-Yezan, makan deripada segala jenis-jenis

makanan yang dimasakkan orang negri itu dengan indah-in-

dah rasanya ; ia memakan dengan sakenyang-kenyangnya.
Kamudian deripada seleseilah ia deripada makan dan minum
itu kamudian maka bertanyalah penghulu itu kapadanya,
" Derimana kadatanganmu ini ?" Maka dijawab olih Saif-al-

Yezan, " Adalah aku ini berlayer didalam sabuah kapal serta

dengan bebrapa jemaat deripada saudagar didalamnya itu.

Kamudian tiba-tiba kapal itu pun ternaiklah diatas batu,

besarnya saperti sabuah bukit. Maka lalu pechahlah kapal

itu, maka bebrapa orang yang binasa, dan bebrapa orang yang
salamat; maka adalah aku ini deripada orang yang salamat.

Maka aku ini dichampakkan ombak, lalu sampailah aku kapada
suatu pulau, dan adalah didalam pulau itu bebrapa pohon
buah-buahan, dan anak ayer yang mengalir, dan aku makan
deripada buah-buahan itu, dan aku minumlah deripada

ayer itu. Maka aku diamlah didalamnya itu hingga sam-
pai hari malam, maka takutlah aku diatas diriku deri-

pada segala mara bahaya binatang yang buas-buas; ka-

mudian maka lalulah aku naik kaatas pohon kayu aku handak
tidor, pada takutku deripada binatang buas itu. Maka tiada-

lah bebrapa lamanyaaku diatas pohon kayu itu, maka turun-

lah saekor burung berhinggap diatas pohon kayu itu ; maka
tetkala burung menghinggap maka bergegarlah pohon kayu itu,

maka aku pun terkejutlah deripada tidorku. Maka aku lalu

memandang kaatasku maka ku lihatlah saekor unggas terlalu

besarnya deripada aku. Maka pikirlah aku didalam hatiku,
" Jikalau adalah kalepasanku deripada pulau ini melainkan
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handaklah aku serta unggas inilah akan kalepasanku, tiada-

lah lainnya." Kamudian maka bangunlah aku bergantong
kapada kakinya unggas itu, dan haiku tiadalah deripada lidahku

berkata-kata ' Ya Satir !'
3 " hingga waktu sapertigaan malam,

maka tiba-tiba unggas itu pun telah membukakan sayapnya
ia berterbanglah haiku adalah bergantong kapada kakinya
itu ; maka ia terbang tiada brapa lamanya hingga brat rasa

atasnya, maka menileklah ia kapada aku dan aku ada diatas-

nya itu. Maka tetkala ia melihat akan daku maka ia mem-
bukakan mulutnya handak mematok akan kapalaku ; maka
deripada sangat takut akan dia itu aku melepaskan kakinya
itu, maka lalu jatohiah aku kadalam dusun kamu ini. Dan
inilah ada haiku yang aku chetrakan kapadamu ini."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Maka tetkala dldengarlah olih penghulunya itu kata-kata

Saif-al-Yezan yang demikian itu maka menileklah ia kapada
kaumnya serta berkata ia, '"Tiadalah dusta hikmat bapaku
suatu jua." Kamudian menyuroh ia membawa Saif-al-Yezan

itu naik ka tempatnya penghulunya perampuan itu. Maka
lalu dibawalah olih kaumnya akan Saif-al-Yezan naik ka
tempat penghulunya perampuan itu, serta berkata segala

marika itu bageinya, *' Masoklah kamu kapada tempat ini,

dan janganlah kamu kaluar deripadanya hingga kami membri
idzin kapadamu." Maka masoklah Saif-al-Yezan kapada
suatu tempat berlindong. Kamudian maka berkata peng-

hulu itu kapada satengah deripada rayatnya itu, " Pergi-

lah kamu bawakan bapaku kamari ini hingga aku bertanya
kapada dia adalah kata-kata itu benar atau tiada-kah." Maka
pergilah berjalan segala marika itu kapada waktu petang hari

;

maka yang mana orang hadlir masing-masing pulanglah ka
tempatnya, ka rumah-nya.

Maka tetkala sudahlah sunyi bagei dirinya perampuan itu,

maka mengluarkan ia deripada tangan bajunya suatu rantai

amas, adalah tergantong bageinya itu suatu lah ; maka ditilek

olih Saif-al-Yezan akan loh itu, maka dikenalnya yang di-

ambilnya didalam mahligi Hambin Noh aleihi salam, maka
berkatalah ia dalam hatinya, " Inilah loh aku demi agamaku
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Islam. Melainkan sabarlali aku hingga aku melihat barang
perbuat dengan dia itu." Tiba-tiba perampuan itu memegang
loh itu maka dibachanya, dan mendengar ia suara berkata
" Behkan. Adalah aku hadlir dihadapanmu." Maka berkata

perampuan itu, " Hei Airodl, yang dichetrakan orang muda
yang ada padaku ini, sabenarnya-kah?" Maka dijawab olib

Airodl, "Tiadalah sabenarnya." Maka kata perampuan itu,
" Siapa-kah ia itu?" Maka jawabnya, " Dan inilah yang ber-

nama Saif-al-Yezan, dan ia itulah yang mengambil akan daku
deri dalam kasr Hambin Noh aleihi salam." Maka lalu ber-

kata perampuan itu, "ini-kah ia?" Maka jawab olib Airodl,

"Naam, behkan." Maka kata perampuan itu, "Dan ayer
yang ada pada dusun tasek kami itu, itu-kah ayer yang turun
deripada mahligi Ham?" Maka berkata Airodl, "Naam ia."

Kamudian berkata perampuan itu kapada Airodl, "Pergilab

angkau dengan salamatnya." Maka lalu pergilab Airodl deri-

padanya. Kamudian maka diikatnya loh itu kapada lengan-

nya perampuan itu saperti adatnya: dan adalah perampuan itu

ia itu Sheikh Akhmim punya anak. Maka tetkala sudahlah
perampuan itu tidor dan naiklah dengkurnya, maka kaluarlah

Saif-al-Yezan deripada tempat ia berlindong itu serta pergi

mendapatkan kapada perampuan itu, lalu dibukanyalah rantai

deripada lengannya perampuan itu dengan perlahan-perlahan,

lalu diambilnya loh itu; maka saolah-olah memilekinya akan
dunia dengan segala isinya. Kamudian maka Saif-al-Yezan

pun kembalilah kapada tempat ia berlindong itu. Maka ada-

lah Saif-al-Yezan itu berjaga samalam-malam itu hingga sam-
pailah pagi hari. Kamudian perampuan itu bangunlah deri-

pada tidornya, kamudian ia pun berseru-serulah memanggil
kaumnya sakalian itu. Maka lalu datanglah segala marika itu

mendapatkan kapadanya: maka menyuroh ia membentang
akan sufrahnya serta menyuroh mengator hidangan makanan.
Maka tetkala dilihatnya akan Saif-al-Yezan berkata perampuan
itu kapada Saif-al-Yezan. "Kaluarlah angkau." Maka kaluar-

lah ia. Maka tetkala sudahlah kaluar maka berkata perampuan
itu, "Duduklah angkau makan, kerna adat kami pada tempat
ini tiadalah kami makan sabelum jemuankami makan." Maka
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duduklah Saif-al-Yezan diatas sablah kakinya itu makan
saperti adat orang Arab. Maka perampuan itu sabarlah ia

atasnya hingga sampailah habis pertengahan makanannya itu:

maka lalu perampuan itu membrilah isharat kapada saorang

temannya akan mengerat kapala Saif-al-Yezan itu; maka te-

mannya itu pun menchabut pedangnya itu membawaka bla-

kangnya Saif-al-Yezan, maka lalu dipalukannya ka batang

leher Saif-al-Yezan itu. Maka tiba-tiba, dengan kuderat Allah

taala, kembalilah pedang itu ka blakang leher temannya itu,

dan terbanglah kapalanya deripadanya itu. Deri hal Saif-al-

Yezan tiadalah ia lalai deripada makanannya itu jua. Magi
lagi berseru pula perampuan itu kapada segala temannya itu,

maka berkata perampuan itu kapada segala marika itu, "Meng-
apa kamu perbuatkan akan teman ini dengan perbuatan yang
demikian?" Maka dijawablah olih temannya, "Hei penghulu,

adalah ia ini anyaya diatas taulannya dan sekarang telah meng-
ambil deripadanya hakknya dengan tangannya." Maka ber-

kata perampuan itu bagei marika itu, " Hei segala anjing, ada-

lah kamu mengambil hakk dengan tangan kamu. Wa Allah,

demi Allah neschaya aku perbuat bagei kamu bahagian-baha-

gian." Kamudian maka ia isharatkan pula kapada temannya
yang lain menyuroh memanggal batang leher Saif-al-Yezan.

Maka datanglah teman itu membawapedang berchabut deri-

pada sarongnya, maka lalu dipalukannya ka batang leher

Saif-al-Yezan, dan pedang itu pun kembali ka batang leher

temannya itu juga, terbanglah kapala temannya itu. Ka-
mudian maka berserulah pula perampuah itu serta dengan nista

kata-katanya kapada segala teman-temannya itu, lagi berkata

perampuan itu bagei marika sakaliannya itu, " Hei segala an-

jing, ambillah kamu bangkai ini " Klalta lalu diambilnya
marika itu akan bangkai itu dibawanya pergi deripada tempat
itu. Dengan segala hal yang demikian itu tiadalah dikatahui

olih Saif-al-Yezan, ia lekalah dengan makanannya; yang de-

mikiannya itu jua adanya.

Maka adalah antara hal yang demikian itu maka tiba-tiba

datanglah bapa perampuan itu Sheikh Akhmim. Tetkala da-

tanglah bapanya itu maka bangunlah anaknya membri hormat
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serta menchium tangannya, serta berkata anaknya itu kapada
bapanya, "Hei bapaku, tiada-kah bapaku melihat orang yang
muda yang gharib itu?" Maka lalu menileklah Sheikh Akh-
mim kapada Malek Saif-al-Yezan, maka amat-amatinya akan
dia, maka lalu dikenalnya akan dia. Maka berkata ia bageinya,
" Hei Saif-al-Yezan." Maka disahutnya dengan katanya,
'Baik." Kamudian maka mengangkatnya akan kapalanya

menilek ia, maka dikenalnya olih Saif-al-Yezan akan ia itu

Sheikh Akhmim. Kamudian maka berkata pula Saif-al-Yezan,
" Tiadalah baik bageimu, hei Sheikh, orang yang tua, yang
najis, lagi yang tiada mempunyai akal; betapa ringan atasmu
meninggalkan daku diatas bukit itu, dan angkau pergi membawa
loh itu akan dirimu." Maka dijawablah olih Sheikh Akhmim
bageinya, "Hei anakku, bukan-kah sudah aku berpesan ba-

geimu, dan lagi aku mengingatkan bageimu yang telah aku
berkata bageimu, 'janganlah membukakan mukanya orang
yang tidor itu"? Maka angkau menyalahi akan kataku, dan
pergi membuka muka orang yang tidor itu, dan bahwasanya
angkau menganyayai atas dirimu: dan sekarang ini janganlah
angkau menchercha dan menyimpan alpa akan daku, dan aku
tiadalah mendatangkan dosa atasmu."

Maka kamudian berkata pula anaknya yang perampuan
itu, namanya Jidah, katanya, "Hei bapaku, siapa ia itu yang
menchercha akan dikau itu ?" Maka berkata bapanya kapada
anaknya itu, " Inilah ia, Malek Saif-al-Yezan, yang telah aku
katakan bageimu bahwasanya ia mengambil loh dan pedang
deri dalam mahligi Hamanak nabi Allah Noh aleihi salam,

dan loh yang kapadamu itu loh ia ampunya, dan lagi yang
telah aku menjanjikan handak mengahwinkan dikau dengan
dia, inilah orangnya." Maka lalu perampuan itu tiadalah

suka lagi lakunya; kamudian maka perampuan itu pun me-
masokkan tangannya didalam bajunya itu, ia nienchari akan loh

itu maka tiadalah ia bertemu. Lalu berkata ia kapada bapa-

nya, "Hei bapaku, mana loh aku?" Menjawab bapanya
kapadanya, " Tiadalah aku mengatahui atasnya ; bukan-kah
ada ia kapadamu ?" Maka dijawablah perampuan itu, " Ada-
lah ia aku ikatkan kapada lenganku pada malam tadi, maka
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sekarang ini ku chari tiadalah lagi dapat." Lalu menoleh
Sheikh Akhmim kapada Saif-al-Yezan, serta berkata ia bagei-

nya, " Hei Saif-al-Yezan, adalah bageimu pengatahuan dengan
loh itu?" Maka dijawablah olih Saif-al-Yezan, "Behkan."
Maka berkata Sheikh Akhmim, " Dimana dia ?" Maka di-

jawablah olih Saif-al-Yezan, " Ini-tah ia loh itu sertaku ini."

Maka tetkala itu jua berpalinglah Sheikh Akhmim kapada
anaknya seraya berkata ia bageinya " Hei anakku, telah kem-
balilah hakk yang sabenarnya kapada ahlinya dan pedang
kapada sarongnya." Maka berkata perampuan itu kapada ba-

panya, " Tiada adanya yang demikian itu sakali-kali, jikalau

aku meminum piala kabinasaan sakalipun, melainkan dapat

tiada handaklah ia kawin dengan aku." Maka dijawab olih

Saif-al-Yezan, " Berlindonglah aku kapada Allah taala akan
kawin dengan sasaorang orang yang lain deripada Seti Shameh
anak Eaja Malek al Afrah." Lalu berkata perampuan kapada
Saif-al-Yezan, " Dan aku pun tiada melepaskan dikau pergi

deripadaku ini hingga angkau kawin dengan aku." Kamudian
maka perampuan itu bangunlah, ia berjalan masok kadalam
menchari akan loh itu, kerna belumlah tetap yakinnya akan
diambil olih Saif-al-Yezan loh itu.

Maka Saif-al-Yezan membacha loh itu, kamudian maka
datanglah hadlir Airodl kapada Saif-al-Yezan serta berkata

Airodl, " Behkan, ya tuanku." Maka berkata Saif-al-Yezan

bageinya, " Ambillah olihmu akan daku, bawa pergi ka negri

Ahmar, kerna aku meninggalkan tuanku Sadon Zanji dan
bebrapa banyak lashkarku disana." Maka berkata Airodl,
" Ku dengar, dan ku turut." Kamudian maka diambilnya
Saif-al-Yezan dijunjongnya di bahunya dibawanya terbang ai-

atas udara hingga mendengar ia akan tasbeh segala malaikat

di langit, dan salagi Airodl membawaakan dia didalam bebrapa

saat ka udara itu, kamudian dibawanya turun dekat hampir ka
bumi. Maka dilihatnya diatas bumi banyak api, dan tampik
sorak manusia, dan lagi terlalu banyak jenis-jenis bunyi-bunyi-

an, dan brapa banyak kuda diatasnya orang berlari-larian,

saperti gempar lakunya di bumi itu. Maka berkata Saif-al-

Yezan kapada x\irodl, "Hei Airodl, apa bunyi kadengaran
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tampik sorak, dan api, dan bunyi-bunyian berjenis-jenis itu?"
Maka dijawab olih Airodl, " Inilah negri bagei Saif-al-Raad,

dan tampik sorak dan bunyi-bunyian itu aku tiada katahuinya,
dan sangkaku pekerjaan kawin." Maka berkata Malek Saif-

al-Yezan bageinya, " Angkau turunkan daku kaatas bukit ini,

dan angkau bawa khabaran kapada aku dengan segranya ; aku
menanti pada bukit ini." Maka lalu diturunkan olih Airodl

akan Malek Saif-al-Yezan kaatas bukit itu, maka ia pergi de-

ngan segranya. Dengan tiada bebrapa saat lamanya maka ia

pun kembalilah kapada Saif-al-Yezan, maka berkata Airodl ka-

pada Saif-al-Yezan, " Hei tuanku, bahwasanya yang tclah aku
katakan kapadamu itu jua, orang mengarakkan Malek Saif-al-

Raad itu handak berkawin dengan satu anak perampuan anak
Raja Afrah, namanya Seti Shameh." Maka tetkala didengar

olih Malek Saif-al-Yezan khabaran Airodl yang demikian itu

maka mukanya yang manis pun menjadi masamlah, dan yang
putih pun menjadi kelamlah, dan saperti api bernyala-nyala

dengan merahnya mata Raja Saif-al-Yezan, dan resahlah roh-

nya itu saperti kaluar deripada badannya, dan lagi ia berkata
" Sudahkah Saif-al-Raad itu bertemu dengan Seti Shameh,
atau belum-kah lagi ? Ia tengah berarak, dan lagi sasaat jua

kiranya ia akan masok bertemu dengan Seti Shameh?" Dan
lagi berkata Airodl, "Demi Allah belumlah lagi ia bertemu
deigan Seti Shameh itu, ia lagi berarak berkeliling negri, dan
lagi bebrapa Raja-raja Absa dan Sudan mengiringkan akan dia

itu diatas kenderannya masing-masing." Kamudian berkata

Saif-al-Yezan kapada Airodl, "Angkat olihmu akan daku,

letakkan olihmu akan daku kapada khemah pengantin peram-
puan itu." Maka berkata Airodl, "Ku dengar dan ku turut

katamu itu." Kamudian maka dijulanglah x\irodl akan Saif-

al-Yezan, maka dibawanya terbang saketika, lalu diletakkannya

Saif-al-Yezan kapada pintu khemah pengantin perampuan itu.

Maka didapatinya kakasehnya Seti Shameh adalah duduk
dengan perhiasan orang handak berkawin didalam khemah
itu. Maka lalu diserulah olih Saif-al-Yezan serta katanya,
" Hei Shameh !

" Maka berkata Seti Shameh, " Siapa orang

itu?" Maka dijawab olih Saif-al-Yezan, " Akulah, Saif-al-

R. A. Soc, No. 58, I9H.



170 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

Yezan." Maka berkata Seti Shameh, " Kakasehku dan buah
hatiku ! dan siapa yang membawa tuanku kapada tempat
ini ? " Maka tetkala itu jua bangunlah Seti Shameh itu serta

ia membra hormat kapadanya, katanya, " Mahabbah bagei ia,

habbah mahabbah bageimu." Kamudian maka lalulah ber-

dakap, dan berchium, dan bertangis-tangisan kaduanya marika
itu, serta menchetrakan deripada hal kasakitannya, dan mara
bahaya yang amat besar yang telah didapatinya masing-

masing. Maka Seti Shameh pun herian dan ajaib mendengar
deripada hal kakasehnya itu.

Berkata Sahib al hikayat : —Maka adalah antara hal

marika itu yang demikian, dan tiba-tiba Malek Saif-al-Kaad

sampailah pada pintu khemah itu dan sertanya Malek al

Afrah, turun ia deri atas kenderannya dan masoklah ia serta

dengan Malek Afrah sampai ka muka pintu dan berhenti ia

disitu, dan Saif-al-Eaad saorang dirinya masok kadalam, dan
diangkatnya tirai geta akan mendapatkan Seti Shameh. Maka
dilihatnya Shameh duduk, ada sertanya saorang laki-laki,

berkhabar-khabar ia dengan dia salaku-laku orang yang gondah
yang amat besar. Maka tetkala dilihat yang demikian olih

Malek Saif-al-Eaad kuninglah warna mukanya, dan gementar-
lah segala anggotanya dan heiranlah ia pada pekerjaannya,

dan hilanglah akal dan budi bicharanya, dan kembalilah ia

pada blakangnya di pintu khemah yang diluar, seraya berkata

ia kapada Malek al Afrah, " Siapa laki-laki yang ada serta

anakmu itu ? " Maka berkata ia bageinya, "Tiada saorang pun
padanya." Maka berkata ia bageinya, " Marilah angkau lihat

siapa yang ada duduk i;

sertanya itu." Maka masoklah Malek al

Afrah, maka dilihatnya ia itu Saif-al- Yezan. Maka tetkala

dilihat olih Saif-al- Yezan akan Malek al Afrah datang itu

maka berkata ia bageinya, " Ya khinzir! hei babi! angkau tipu

kapada aku, dan perdaya akan daku, dan angkau suamikan
akan anakmu, dan yang tiada tegoh setia perjanjianmu akan
daku." Kamudian maka dihunus akan pedahgnya seraya

mengejar akan Malek al Afrah, maka Malek al Afrah pun
kaluar lari mendapatkan Saif-al-Eaad dengan gementar segala

anggotanya. Maka berkata Malek Saif-al-Eaad bageinya,
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"Siapa ia itu?" Maka berkata ia bageinya, "la itu Saif-al-

Yezan." Maka tetkala didengarnya yang demikian diserunya
akan segala rayatnya tentaranya, maka berkata bagei marika
itu, "Ambillah olih kamu anak zina, dan pliharaan orang yang
hina." Maka dilepaskannyalah segala tentara hulubalangnya
atas khemah itu, menchabutkan segala tiang, dan menetas akan
tali-talinya; dan menyerbukan dirinya segala marika itu diatas

Saif-al-Yezan. Dan tiba-tiba didengar suatu tampik yang amat
kras saperti halintar bunyinya, maka disangka olih segala

marika itu bahwa langit akan runtoh kaatas bumi. Kamudian
deripada bunyi tampik itu tiba-tiba datanglah diatas segala

marika batu, dan tanah, dan abu; maka pechahlah segala

marika itu pada tiap-tiap jalan membawa dirinya masing-

masing. Dan tiba-tiba Airodl pun turunlah kapada Saif-al-

Yezan dan Shameb, disambarnya kaduanya marika itu, di-

bawanya terbang kaatas kemonchak bukit negri itu. Maka
itulah halnya Saif-al-Yezan. Dan deri hal segala Absa maka
adalah segala marika itu berpechah cberai-berai hingga sampai
naiklah mata-hari. Kamudian maka berhimpunlah segala

marika itu kapada Malek Saif-al-Eaad ; dan telah hadlirlah

marika itu dan hakim Sakerdius dan sudaranya Sakerdion,

maka berkata Saif-al-Eaad bagi segala marika itu. " Tiada-kah
kamu lihat betapa yang telah datang diatas kami ini ?" Maka
ujar Sakerdion, "Tiap-tiap yang datang dintas kami sakalian-

nya itu deripada kapala Malek Afrah."

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Dan adalah bagei kawin Shameh dengan Malek Saif-al-Raad

itu cherita yang amat ajaib dan yang demikian ini. Bahwa-
sanya adapun Malek Saif-al-Eaad itu tetkala ia menyurchkan
Saif-al-Yezan dengan Sadon Zanji atas Kemrih, ia tiada

mengatahui ia itu bondanya. Maka tetkala sudahlah ber-

kenalan ia dengan dia, dan telah didapat olihnya serta ibunya
barang yang telah sudah didapatinya, maka tetkala sudahlah

dilukainya, dan ia meninggalkannya dibawah pohon kayu itu,

dan ia berjalan hingga sampailah ia ka negrinya Medinat Dor.

Dan masoklah ia menghadap kapada Malek Saif-al-Eaad, dan
pergi dengan bebrapa hormatnya, serta ia menchium tangannya.
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Maka tetkala dilihat olih Saif-al-Eaad akan dia maka dikenal-

nyalah dengan sabaik-baik pengenalan. Maka berujar ia,

"Hei Kemrih." Maka disahutnya, "Baik." Lalu berkata Kaja
Saif-al-Raad bageinya, "Apa yang membawadikau pada tempat
ini ? Maka saolah-olah angkau ini orang yang lari." Maka
jawabnya, " Tiadalah aku ini lari ; akan tetapi kadatanganku
ini akan membri tahu akan kasukaan bageimu.' Maka di-

ujarnya bageinya, " Dimana ghaibnya angkau salama ini?"

Danadalah angkau mendengar bahwasanya Saif-al-Yezansudah

menjadi anakmu ? " Maka di-ulangi olih Kemrih barang yang
telah datang atasnya, dan barang yang telah diperbuatkannya

bagei anaknya itu. Maka ujar Kemrih, "Sekarang pun aku
ini datang mendapatkan kapadamu handak mengambil muafa-

kat bicharaku dengan dikau atas menawani Sadon Zanji itu."

Maka berkata Saif-al-Raad, "Betapa bolih diperbuat yang
demikian itu ?" Maka ujar Kemrih bageinya, "Sekarang pun
handaklah angkau menulis surat kapada hajibmu, dan handak-
lah ia menurut barang yang aku prentahkan dengan dia."

Kamudian maka Saif-al-Raad pun membuat surat suatu,

membrikan di tangannya Kemrih menyuroh membrikan
kapada hajib. Maka diambilnya surat itu deripada Malek Saif-

al-Raad, dan lagi dichetrakannya kapada hajib itu barang yang
telah didapatinya deripada awalnya hingga akhirnya. Maka
berkata hajib itu bageinya, "Betapa kiramu kita perbuat?"

Maka ujar Kemrih bageinya, "Apakala esok hari padawaktu
naik mata-hari, angkau menyuroh menjemput Sadon Zanji

datang mendapatkan kapadamu, angkau memyuroh khabarkan
kapadanya angkau handak berchetra-chetra dengan dia kerna

Saif-al-Yezan ghaib deripada kita ini, betapa jua hal kita ini.

Tetkala itu handaklah angkau menghadlirkan bebrapa pah-

lawan kapadamu, <Han janganlah menyatakan dirinya segala

marika itu kapadahya Sadon Zanji itu hingga kamu ghalib

didalam berchetra-chetra itu. Maka tetkala itu angkau men-
yurohkan segala pahlawan itu serbu atasnya, angkau tangkap

dia itu, ikat akan dia menjadi tawanan ia itu tiada dengan
berbunoh-bunohan dan perkalahian. Maka apabila sudahlah

tertawan Sadon Zanji itu menjadi kamudahanlah menangkap
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teman-temannya itu, diatas kami tiadalah menjadi kasukaran."
Maka tetkala didengar olih hajib kata-kata Kemrih itu, maka
diterimalah dengan mendengar dan menurut akan prentah
Kemrih itu. Kamudian maka Kemrih pun meninggalkan
hajib itu ; maka lalulah ia pergi mendapatkan kapada segala

kaumnya itu. Maka tetkala dilihat olih segala kaumnya akan
Kemrih itu maka sukalah segala marika itu dengan kadatangan
Kemrih itu, dan nyatalah ia kapada segala marika itu deripada
lenyapnya didalam bebrapa hari. Maka dijawabnya kapada
segala marika itu, "Adalah aku ini didalam mashgul dan
gondah didalam pekerjaan yang sukar menolakkan setru yang
akan datang diatas segala lashkar." Maka tetkala didengar
olih marika itu diamlah, tiadalah berkata-kata lagi.

Maka berkata Sahib al hikayat Sheikh Abu-al-Maali :

—

Itulah hal marika itu. Adapun deri hal hajib itu, tetkala

berpagi-pagi hari ia menyuroh akan surohan pergi kapada
Sadon Zanji menjemput akan dia kapada khemah hajib. Maka
tetkala datanglah penyuroh hajib itu maka segralah Sadon
Zanji bangun berjalan dengan tiada bersinjata pergi kapada
khemah hajib mendapatkan akan dia, kerna tetap hatinya, dan
hampir tempat kadiamannya, dan lagi telah nyatalah kaadaan
Kemrih itu bonda gurunya, dan tiadalah ia mengatahui hal

sakaliannya Saif-al-Yezan sakali-kali. Maka tetkala sampai-
lah ia kapada khemah hajib itu maka lalu masoklah ia. Maka
serta hajib melihat Sadon Zanji itu datang maka bangunlah
hajib berdiri serta membri hormat akan dia dengan manis
mukanya dengan tersinyum-sinyum, lalu berdakap ia, lalu duduk
berclietra-chetra. Maka tiba-tiba masoklah segala pahlawan
dengan perlahan-perlahan deri blakang Sadon Zanji maka lalu

ditangkapnya, dan memegaugkan tangannya kaduanya, serta ia

membawabesi dilintangkan diblakang Sadon Zanji itu, lalulah

di-ikatnya kadua tangannya. Maka lalu berkata Sadon Zanji,

"Deri kerna apa mulanya maka kamu perbuat diatasku yang
demikian ini ?" Maka dijawab olih hajib bageinya, "Maka
adalah aku ini hamba dibawah prentah orang, kerna Malek
Saif-al-Raad menyurohkan aku menangkap akan dikau meng-
antarkan kapadanya. Adapun deri hal gurumu itu yang
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bernama Saif-al-Yezan telah sudahlah mati dibunoh olih

ibunya Kemrih akan dia ; dan aku ini tiadalah atasku dosa

bageimu."
Maka adalah antara raarika itu berchetra-chetra maka

tiba-tiba Kemrih pun datanglah masok kadalam khemah itu,

serta ia membri salani. Maka katanya Sadon Zanji, "Tiada-

lah ahl, dan tiadalah sahl, dan tiadalah marhabaik bageimu,

hei setru Allah, dan setru Easulnya ! Betapa angkau mem-
buangkan anakmu pada permulaan dan umornya ampat puloh

hari ? Kamudian maka tetkala sudahlah ia besar, sudahlah ia

menjadi suatu laki-laki pahlawan, dan harimau deripada segala

harimau yang garang lagi menerkam, dan angkau jalang yang
besar deripada segala chelaka jalang maka angkau membunoh
akan dia dengan makarmu. Dan betapa datang hatimu itu

akan dia ? Wah jika ada kiranya aku terlepas kadua tanganku
ini neschaya aku meminum akan darahmu, dan aku memakan
akan dagingmu." Maka ujar Kemrih, "Hei anak zina dan
pliharaan orang yang hina, tiada dapat tiada aku menyurohkan
kapada Eaja Malek Saif-al Eaad itu mendatangkan atasmu
berbahagi seksa saperti adamu mendatangkan atasku korang
adab bageiku." Maka Kemrih menyurohkan hajib itu naik

kaatas kenderannya, serta membawa Sadon Zanji kapada
Eaja Malek Saif-al-Eaad, serta berkata bageinya " Pergilah

angkau kembali membawasegala lashkarmu serta Sadon Zanji

kapada Eaja." Maka hajib pun naik kaatas kenderannya, dan
Sadon Zanji pun disurohnya berjalan deri blakangnya. De-
mikian ada halnya yang dapat bageinya segala marika itu.

Dan adalah deri hal kaadaan teman-teman Sadon Zanji

itu, maka adalah segala marika itu tetkala mendengar akan
khabar tuannya hal yang demikian, masing-masing naiklah

kaatas kenderannya, maka lalu ia naik kaatas bukit memliha-
rakan dirinya. Maka tetkala sudahlah sampai segala teman-
teman itu kaatas bukit maka turunlah ia deri atas kudanya
marika itu, serta bersembunyilah masing-masing kapada suatu

tempat. Maka Kemrih pun menyurohkan akan mengepong
segala teman-teman Sadon Zanji itu. Demikian kaadaan
teman-teman Sadon Zanji itu.
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Maka berkata Sahib al hikayat : —Adapun saperti kaadaan
hal hajib itu, maka tetkala sudahlah sampai kadalam negri

Medinah Dor lalu masoklah ia pergi menghadap Malek Saif-al-

Raad, dan dibawanya Sadon Zanji sertanya, dan dipersembah-
kan kapada Malek Saif-al-Raad segala hal ahwalnya itu deri-

pada permulaannya datang kapada kasudahannya. Maka di-

surohkan Raja membawaSadon Zanji itu masok kahadapannya.
Maka tetkala dilihat olih Raja akan Sadon Zanji diserunya
bageinya, V Hei Sadon Zanji !" Maka dijawabnya, " Penyakit
bageimu, Hei mela'un, hei penipu, yang membuat perbuatan
segala prang kajahatan!" Maka tetkala didengar olih Raja
kata-kata Sadon Zanji itu, maka Raja menyurohkan kapada
orang membunoh akan dia. Maka tetkala itu bangunlah
wezir Alraif berdiri berdatang kapada Raja serta berkata

bageinya, "Hei Malek Zeman, adalah membunoh pahlawan ini

tiadalah sabenarnya ; dan betapa tuanku tiadalah tinggalkan

dia didalam penjara ? mudah-mudahan ia tahu akan dirinya

sopaya bolih ia susah deripada fe'elnya, dan lagi bolih ia masok
dalam jumlah rayat kita, dan bolih kita menyuroh menyong-
songi dengan dia itu segala setru kita." Maka jawab Malek
Saif-al-Raad " Telah benarlah katamu itu." Kamudian maka
Raja menyurohkan membawamasok kadalam penjara.

Maka tetkala itu bangunlah pula Sakerdion dengan makar-
nya dan hilatnya, serta ia berdatang sembah kapada Raja
dengan katanya, " Hei tuanku, telah tuanku lupakanlah Seti

Shameh anak Raja Malek al Afrah, dan ia itu terlalu indah-

indah rupanya dan parasnya ; bahwa sunggohnya ia itu

menjadi fitnah kapada segala laki-laki pada zeman ini." Dan
adalah Sakerdion datangnya ka negri itu akan ziarat sudara-

nya hakim Sakerdius. Maka tetkala didengar olih hakim
Alraif kata-kata Sakerdion itu menjadi sesaklah kapada hatinya,

tetapi tiada kuasa bageinya berkata-kata. Kamudian maka
ujar pula Sakerdion kapada Raja Malek Saif-al-Raad, " Hei
Malek zeman, handaklah tuan mengantar akan sapuchuk surat

kapada Malek al Afrah demikian bunyinya, 'Handaklah pada
saat itu waktu sampai surat ini kapadamu mahulah argkau
mengantarkan bagei kami anakmu Shameh ; dan handaklah
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angkau pun datang sertanya itu. Dan jika tiada angkau mem-
perbuat yang demikian melainkan ku sedia bageimu dengan
kabinasaanmu serta dengan rumah tanggamu, dan segala kabe-

saranmu pun terchabutlah." Lalulah dimetreikannya surat

itu. Maka ia pun berjalan menuju negri Malek al Afrah.

Maka didengarlah olih Malek al Afrah adalah datang pen-

yuroh Malek Saif-al-Eaad, datang membawasurat kapadanya.
Kamudian berkata Eaja, "Handaklah kami kaluar mengambil
khabar yang sah itu." Maka tiba-tiba orang yang membawa
surat itu pun sampailah kapadanya. Maka lalu dibawanyalah
olih Eaja masok orang yang membawa surat itu kadalam
rumahnya, maka lalu diambilnya akan surat itu dibachanya,

maka ia pun mepahamlah segala kata-kata yang tersebut di-

dalam surat itu. Maka lalu dibawa surat itu kapada ibunya,

maka dichetrakan segala pekhabaran yang dalam surat itu ka-

pada ibunya dan kapada segala kaum kaluarganya yang akrab,

dan lagi dichetrakannya pula deri hal khabar Saif-al-Yezan,

telah-sudahlah ia mati dibunoh olih ibunya dengan tipunya.

Maka tetkala didengar olih segala isi rumah Malek al Afrah

khabarnya Saif-al-Yezan telah sudah mati itu, maka sakalian-

nya pun membubuh perchintaan didalam hatinya masing-
masing, dan putuslah asa marika itu sakalian deripadanya.

Kamudian maka disiapi olih segala isi rumah Malek al Afrah
akan Seti Shameh dengan bebrapa perhiasan adat Eaja-raja

yang besar.

Kamudian maka diantarkan olih Malek al Afrah anaknya
Seti Shameh itu kapada Eaja Malek Saif-al-Eaad dengan be-

brapa lashkar dan hulubalangnya, serta dengan bebrapa peram-
puan dan laki-laki serta anaknya itu. Kamudian tiada be-

brapa antara lamanya itu maka Malek al Afrah pun mengikut
deri blakang anaknya itu pergi menghadap Eaja Malek Saif-al-

Eaad akan pekerjaan kawin anaknya itu. Dan deri hal Seti

Shameh, tetkala sampailah ia kapada Malek Saif-al-Eaad di-

dalam negrinya Medinah Dor, maka ia itu didalam perchintaan

yang tiadalah berkaputusan atas Malek Saif-al-Yezan, dan
berchuchoranlah ayer matanya tiadalah berhenti, dan tiadalah

dapat tidor siang dan malam.
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Maka tetkala didengarlah olih Malek Saif-al-Eaad ka-
datangan Seti Shameh ifcu maka menyurohlah ia pada anaknya
kaluar menyongsong. Maka ada anaknya pun kaluarlah serta

dayang-dayangnya sambutnya akan dia dengan sabaik sambut,
maka diaraklah masok ia kapada Saif-al-Eaad ; maka Saif-al-

Eaad pun sukalah, kasukaannya yang amat sangat. Kamu-
dian maka diperbuat olih Malek Saif-al-Eaad perjamuan dan
minuman dengan segala jenis-jenis bunyi-bunyian ; maka jadi-

lah bertambah-tambahlah kasukaan dengan ketika yang sen-

tausa.

Kamulian deripada yang demikian maka sampailah Malek
al Afrah ; maka disambut olih segala hajilp yang menjagai
Eaja serta segala orang besar-besar, dan orang k&ya-kaya yang
be mama;. maka masoklah Malek al Afrah menghadap Saif-al-

Eaai. Tetkala sampailah maka berdiri-Saif-al-Eaad membri
hormat dan tatlim, serta berdagip, berpeluk, dan berchium
kaduanya ; dibri kapada Malek al Afrah tempat dudukannya
didalam istana Malek Saif-al-Eaad ; dan segala marika itu pun-

mengerjakan pekerjaan kawin itu tujoh hari tujoh malam.
Maka petang yang kadelapan berhiaslah segala Eaja-raja,.

dan mantii-mantri, dan orang besar-besar, dan orang kaya-

kaya, dengan sabaik-daik pakaian dihiasinya. Maka Malek
Saif-al-Eaad dinaikkan kaatas kanaikan olih marika itu, dan
segala kaum kaluarganya dan rayat tentaranya mengiringkan
Malek Saif-al-Eaad, diaraknya akan dia berkeliling negri. Ma-
ka diperbuat olih marika itu ba^ei Seti Shameh suatu khemah
tempat pengantin, diletakkannya didalamnya hingga datang

Malek Saif-al-Eaad masok kadalam khemah itu: —dan didalam

saat itu maka Malek Saif-al-Yezan pun sampailah di tempat

itu, dan telah adalah halnya itu saperti chetra kami disebutkan

dahulu itu adanya. Inilah ubongan chetra itu.

Maka tersebutkan perkataan Saif-al-Eaad pun masoklah

kadalam khemah itu handak mendapatkan Seti Shameh.
Maka Eaja Saif-al-Eaad pun membuka kelambunya itu telah

dilihatnya laki-laki duduk dengan Seti Shameh didalam ke-

lambu itu. Apabila Eaja Saif-al-Eaad melihat hal yang demi-

kian itu menjadi marah Eaja Saif-al-Eaad, saperti ular ber-
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belit-belit rupanya, bertambah-tarnbah pula merah mukanya.
Satelah itu maka Saif-al-Eaad pun kaluar berseru-seru dengan
marahnya. Maka Malek al Afrah pun datang. Maka kata Saif-

al-Kaad, " Hei Afrah, adalah anakmu itu saorang brapa laki-laki

angkau bri kawin ? " Maka jawab Malek al Afrah, " Adalah
anakku saorang anak dara, tiada aku brikan kapada laki-

laki yang lain hanyalah pada tuan hamba jua." Maka kata

Saif-al-Eaad kapada Malek al Afrah, " Pergilah angkau lihat

didalam kelambu itu ; laki-laki yang mana yang didalam
kelambu itu?" Telah itu, Malek al Afrah pun pergilah mem-
buka kelambu itu, maka dilihatnya Saif-al-Yezan didalamnya
itu. Serta Saif-al-Yezan melihat Malek al Afrah membuka
kelambu itu, maka Saif-al-Yezan mengejari dengan amarahnya,
serta pedang terhunus pada tangannya. Satelah itu maka
Malek al Afrah pun larilah lalu mendapatkan Eaja Saif-al-

Eaad. Maka Malek al Afrah itu pun khabarkan hal Saif-

al-Yezan, derimana datangnya itu tiadalah dikatahuinya. Maka
apabila Eaja Saif-al-Eaad mendengar itu maka Saif-al-Eaad

pun bertampik dengan kras bunyinya, maka segala rayat itu

pun berkamponglah. Maka kata Saif-al-Eaad, " Tangkaplah
olihmu anak zina itu, serta potonglah tali khemah itu." Maka
segala rayat itu pun mendapatkan pada khemah itu dengan
sinjatanya terhunus pada tangannya. Maka Saif-al-Yezan

melihat yang demikian itu, maka Saif-al-Yezan berkata kapada
Airodl, " Lontarlah angkau dengan batu atau lain-lainnya

sopaya jangan rayat itu sampai kamari ini." Maka rayat itu

pun tiadalah bolih dekat pada khemah itu, menjadi hilanglah

akalnya itu kerna tiadalah ia melihat orang yang melontar itu.

Maka kata Saif-al-Yezan, " Hei Airodl, angkatlah aku ini

dengan Seti Shameh, bawa kaatas bukit itu." Pada malam
itu Saif-al-Yezan dengan Seti Shameh duduk diatas bukit.

Maka segala rayat Saif-al-Eaad pun mendapatkan khemah itu,

dilihatnya saorang pun tiada ; maka rayat itu pun membri

tahu kapada Eajanya halnya itu. Maka Eaja Saif-al-Eaad
marahlah, serta dengan rayatnya pun pulanglah masing-masing
ka tempatnya.
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Apabila siang hari maka Saif-al-Yezan pun turunlah
deri atas bukit dengan saorang dirinya, lalu ia berseru-seru,
k

' Barang siapa handak melawan dengan aku marilah ber-

hadapan dengan aku ini." Maka Saif-al-Eaad serta dengan
segala rayatnya datanglah berhadapan dengan Saif-al-Yezan.

Maka masoklah saorang pahlawan di medan peprangan itu,

maka berpranglah dengan Saif-al-Yezan tetak-menetak, parang-
memarang: maka pahlawan yang datang itu pun dibunoh olih

Saif-al-Yezan di medan itu; mana-mana yang datang ,ka medan
melawan dengan Saif-al-Yezan pada hari itu, adalah kira-

kiranya dua puloh pahlawan yang mati demikian itu dibunoh
olih Saif-al-Yezan. Maka hari pun petanglah, maka prang
itu pun berhentilah, masing-masing pulanglah ka tempatnya.
Ada pun prang itu adalah kira-kira anam bias hari lamanya,
banyaklah ray at Saif-al-Eaad terbunoh olih Saif-al-Yezan itu.

Telah itu maka pikir Saif-al Eaad serta wezirnya dan
pahlawannya, " Ada pun prang kita ini dengan saorang-orang
itu adalah saperti ayam mengutip padi satu-satu, apabila

habislah padi itu rayat kita pun habislah ; demikian hal prang
kita ini menjadi kechewalah kita." Maka Malek Saif-al-Eaad

memanggil wezirnya >ang bernama hakim Alraif, maka kata
Malek Saif-al-Eaad kapada hakim Alraif, " Chobalah pujok-

pujok pada Sadon Zanji itu dengan perkataan yang manis-
manis sopaya lembut hatinya. Katalah angkau padanya,
' Jikalau bolih angkau bawa kapalanya Saif-al-Yezan pada
aku, atau angkau tangkap dengan hidopnya jadi juga, maka
Eaja Saif-al-Eaad handak membri saparoh hasil negri Absa
itu pada angkau." Maka wezir itu pergilah pada tempat
Sadon Zanji itu didalam belenggunya, maka lalu dibuka olih

wezir pintu terongko itu, lalu berkata ia, " Hei Sadon Zanji !

"

Maka didapatinya Sadon Zanji tengah menangis. Maka kata

wezir itu, " Hei Sadon Zanji apa-kah yang angkau tangiskan

itu?" Maka dijawablah Sadon Zanji, " Adapun sebabnya
aku menangis itu kerna aku terkenangkan guruku itu, entah
pun kamana perginya, entah pun hidop, entah pun mati,

tiadalah aku dapat khabarnya yang sabenarnya." Maka kata

wezir, " Janganlah angkau menangis, adapun gurumu itu ada-
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lah disini, pada tiap-tiap hari ia berprang dengan orang negri

ini. Maka deripada sebab itulah kami datang kapadamu ini,

handak membri nasihat padamu ; melainkan baiklah angkau
turut kata-kata kami ini." Maka wezir itu pun chetrakanlah,
" Adalah aku datang ini dengan suroh Eaja Saif-al-Raad pada
angkau ; tetapi Raja Saif-al-Raad menyurohkan melawankan
Saif-al-Yezan itu. Didalam pada itu, jikalau angkau bolih

tangkap dengan hidopnya itu terlalu baik sakali : jikalau tiada

bolih angkau tangkap hidopnya, atau kapalanya pun angkau
sembahkan kapada Raja Saif-al-Raad itu, melainkan angkau
pun dilepaskannya deri dalam tempat ini, dan lagi pula hasil

tanah negri Absa ini bolih angkau dnpat saparoh, dan angkau
pun dijadikannya orang besar didalam tanah Absa ini. Dan
lagi pula aku mengajar kapada angkau ini : dahulunya Raja
handak membunoh angkau ; didalam itu akulah yang melepas-

kan angkau deripada mati itu, maka angkau pun tertinggal

pada tempat ini. Didalam pada itu pulanglah ikhtiar pada
dirimu itu, jikalau mahu tinggal pada Raja pun bolih juga, dan
lagi jikalau angkau handak melawan gurumu itu pun jadi juga,

atau kapada orang yang lain pun jadi juga, kerna aku handak
menolong pada angkau sopaya angkau bolih lepas deripada

tempat ini. Adapun sekarang aku mengajar pada angkau :

apabila angkau menghadap didalam majelis Raja itu, maka
mahulah dengan tatlim dan hormat akan tanda bermuliakan
Raja itu, dan janganlah saperti dahulu angkau membuat ang-

kara dengan kata-kata yang jahat-jahat itu." Satelah itu

maka kata Sadon Zanji, " Hei wezir, ada pun segala ajaran

yang angkau ajarkan kapada aku itu sakali-kali tiada aku
menolakkan, kerna pengajaranmu itu dengan kabajikan diatas

aku iui."

Satelah itu adalah wezir Alraif membukakan segala rantai

belenggunya, serta dimandikan, dan dibri pakaian, lalu dibawa
kahadapan majelis Raja Saif-al-Raad itu. Apabila Sadon
Zanji berhadapan dengan Saif-al-Raad itu maka ia pun membri
tatlim dan hormat, tanda bermuliakan pada Raja Saif-al-Raad

itu. Maka Raja Saif-al-Raad pun menyuroh membrikan krosi

pada Sadon Zanji suroh duduk ; serta Raja sendiri membri
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persalinan kapada Sadon Zanji itu. Apabila maka kata Sadon
Zanji berkata ia,

" Malek al zeman, ada pun pembrian Eaja
pada hamba tiadalah hamba mahu terima, tetapi terlebih

dahulu Eaja lihatlah hati hamba ini ; kembali bolihlah hamba
terima itu." Maka didalam pada itu Eaja Saif-al-Eaad dengan
kakrasannya dipersalinkannya jua. Telah itu maka Sadon
Zanji pun duduklah didalam rumah Eaja Saif-al-Eaad : ka-

luarlah makanan berjenis-jenis maka Sadon Zanji pun makan-
lah serta dengan orang didalam majelis itu, masing-masing
dengan hidangannya. Satelah sudah selesei deripada makan
minum itu, maka Eaja pun berkata dengan lemah lembutnya
kapada Sadon Zanji itu, " Hei Sadon Zanji, adapun per-

buatanku dengan perbuatanmu yang dahulu itu melainkan
hilanglah sakali-kali pada hatimu itu. Adapun sekarang ini

terlalu aku kasakitan, diperbuat olih Saif-al-Yezan pada aku,

tiadalah aku katakan lagi : melainkan angkaulah bolih aku
harap yang bolih aku hapuskan segala kamaluan ' aku ini.

Melainkan angkau pergilah melawan Saif-al-Yezan itu, jikalau

tertangkap terlalu baik sakali namaku ini ; dan jika tiada dapat
hidopnya itu, melainkan kapalanya angkau bawa kapada aku."

Satelah itu maka kata Sadon Zanji pun, " Tahu kahandak
Eaja itu, tertanggonglah diatas batu kapalaku itu. Tetapi

sinjata tiada pada aku ini." Apabila Eaja Saif-al-Eaad men-
dengar katanya Sadon Zanji itu, maka Eaja pun- menyuroh
membukakanlah gedong sinjata itu, maka disuroh Eaja Sadon
Zanji itu, " Pileh olihmu yang mana berkenan pada angkau,
ambillah." Maka Sadon Zanji pun memilehlah segala sinjata

itu mana yang berkenan padanya itu, lalu diambilnya olih

Sadon Zanji itu.

Satelah itu datang pada kaesokan harinya; maka Eaja
Saif-al-Eaad pun membri prentah pada segala mantrinya men-
yuroh ator saf sakaliannya di medan, ternpat pada peprangan
itu, ada pun saf itu dua lapis. Dan lagi pula prentah pada
segala mantrinya itu, " Tetkala prang itu apabila melawan
Sadon Zanji itu, jikalau tewas kiranya itu, melainkan segala

rayat pun menyerbukan kendirinya didalam prang itu, tangkap-

lah Saif-al-Yezan itu." Telah itu maka Sadon Zanji pun pikir
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didalam hatinya, " Tetkala dahulu tiada aku melawan guruku
itu Saif-al-Yezan, melainkan aku menyerahkan diriku juga

kapada Saif-al-Yezan itu. Ada pun sekarang ini jikalau aku
tiada terlawan dengan dia itu melainkan aku masoklah
padanya."

Satelah, maka tersebutlah perkataan Saif-al-Yezan itu.

la berangkatlah ka medan serta berseru-seru dengan nyaring

suaranya meminta lawan. Apabila terdengarlah suara Saif-al-

Yezan itu, maka Sadon Zanji pun pergilah ka medan ber-

hadapan dengan Saif-al-Yezan itu; lalu pranglah, tetak-

menetak, parang-memarang kadua pihak pahlawan itu, hingga

sampailah tengah hari rembang itu, saorang pun tiada ber-

alahan. Satelah itu Saif-al-Yezan mengamokkan dengan
punggol tombaknya, lalu kenalah Sadon Zanji, gugorlab ka
bumi, serta Saif-al-Yezan pun melumpat diatas dada Sadon
Zanji itu. Lalu Saif-al-Yezan menghunus khanjarnya handak
memanggal batang lehernya itu. Maka Sadon Zanji itu pun
berkata, " Hei pahlawan yang terbilang pada zeman ini,

tahanilah kiranya, janganlah memanggal leherku ini, ia itu

akulah Sadon Zanji." Satelah, ia, kadua pahlawan pun, ber-

bangkit, lalulah bertangis-tangis kaduanya. Maka kata Sadon
Zanji, " Hei pahlawan bageinya zeman ini, bukannya waktu
kami menangis ini, melainkan angkau sablah kanan, aku sablah

kiri : dan lihatlah olihmu kawan kambing terlalu banyak han-

dak menyerahkan dirinya itu." Satelah, maka kadua pahlawan
menyerbukan dirinya didalam raj at yang banyak itu, maka
bangkai pun banyak terhantar di bumi itu, maka Eaja Saif-al-

Eaad pun membri.prentah tiada berhenti datangnya itu.

Maka didalam peprangan itu, maka Airodl pun mengang-
kat kaduanya, Saif-al-Yezan dengan Sadon Zanji, membawa
kaatas bukife bersama dengan Seti Shameh itu. Maka Saif-al-

Yezan morkalah kapada Airodl, katanya, " Apa sebabnya
angkau mengangkat aku berdua ini didalam peprangan itu?"

Maka Airodl pun membri jawab, "Adalahaku mengangkat
angkau berdua ini, adalah saperti mithal sa-ekor kambing atau

lembu yang hitam bulunya, maka aku tampak dua helai bulu-

nya yang putih. Deri sebab itulah maka aku angkatlah
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angkau berdua ini." Apabila Saif-al-Yezan mendengar per-

kataan Airodl itu maka ia pun diamlah.

Maka apabila dua orang itu tiada didalam tempat pepran-

gan maka rayat pun sakalian berpranglah sama sendirinya.

Didalam berprang itu sama sendirinya, apabila dilinat olih

segala rayat itu Saif-al-Yezan dengan Sadon Zanji tiada dalam
peprangan itu maka segala rayat pun berhentilah. Satelah

itu maka Eaja Saif-al-Eaad pun terlalu sangat morkanya serta

dengan heirannya. Satelah itu maka Eaja itu kembalilah.

Sebutlah perkataan hal Saif-al-Yezan. Maka katanya,
" Hei Airodl, angkau angkat kami bertiga ini ka negri Ahmar,
dan nama Eaja, Kemrih." Satelah itu Airodl pun angkatlah

katiganya ka negri Ahmar diatas bukit ; adapun pada bukit

itu adalah rayat Sadon. Tetkala Sadon Zanji tertangkap

dahulu itu maka rayat itu pun adalah tersembunyi pada bukit

itu. Apabila dilihat olih rayat itu adalah orang di bukit maka
rayat itu pun datanglah mendapatkan Sadon Znnji serta Eaja
Saif-al-Yezan, maka berkamponglah sakaliannya marika itu

duduk makan minum bersuka-sukaan.

Satelah itu maka tersebutlah perkataan Kemrih. Maka
ialah dapat khabar yang sabenarnya anaknya Saif-al-Yezan

dengan Sadon Zanji ada di bukit itu. Satelah itu maka Kem-
rih itu pun menghunus pedangnya serta mengerebangkan
rambutnya, datanglah ia dengan makarnya kapada Saif-al-

Yezan, bertambah-tambah dengan tangisnya itu. Maka kata
Kemrih, " Hei anakku dan buah hatiku, dan anakku ampunilah
kiranya kasalahan daku itu kapada anakku, kerna akulah
dahulu handak mengerat leher anakku itu. Melainkan inilah

pedang ku bawa kapada anakku, apa anakku kahandaki mem-
buat pada aku, dan redlalah aku." Satelah Saif-al-Yezan

mendengar perkataan bondanya itu, —tanda orang yang ber-

bahagia, lagi sangat ia perchaya akan Allah taala -itu —maka
ia pun berkata kapada bondanya, " Hei bondaku, ada pun
permintaan bondaku itu telah aku maafkanlah deri dunia
datang akherat." Satelah itu maka kata Kemrih itu, "Hei
anakku Saif-al-Yezan, marilah anakku masok kadalam negri,

maka anakku duduklah diatas tempat karajaan bapamu itu,
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kerna negri itu pun aku handak serahkan pad a anakku. Sa-

telah itu Saif-al-Yezan dengan Seti Shameh dan Sadon Zanji,

serta pula dengan rayat Sadon Zanji itu pun masok kadalam
negri itu ; maka Kemrih pun berkamponglab segala rayatnya.

Apabila segala rayat itu sudah berkampong maka Kemrih pun
berkata kapada segala rayatnya, " Katabuilah olihmu sakalian,

pada hari ini berhentilah karajaan aku, melainkan anakku
Saif-al-Yezan itulah Raja segala rayatku ini." Maka Kemrih
pun menyuroh membawakrosi karajaan itu, lalu diletakkan-

nyaiah. Maka dibawanya anaknya Saif-al-Yezan itu duduk
diatas krosi itu, dan Saif-al-Yezan pun tetaplah karajaan

didalam negri itu

Satelah itu maka adalah deri hal Seti Shameh. Pada
suatu hari ia duJuk dengan bertangis-tangisan. Satelah itu

Raja Saif-al-Yezan pun bertanya, " Hei Seti Shameh, apa
sebabnya maka angkau menangis itu ?" Maka katanya, " Ada
pun hamba menangis ini sebab hamba terkenangkan bapa
hamba, entah bagimana-kah gerangannya itu?" Satelah itu

maka Saif-al-Yezan pun membri titah kaj)ada Airodl. " Per-

gilah angkau melihat bagimana halnya Malek al Afrah itu."

Satelah itu dengan sakejap Airodl datang membawa khabar
kapada Raja Saif-al-Yezan ; maka Airodl membri khabar, "Ada
pun halnya Raja Malek al Afrah itu terlalu sangat susahnya
itu, bukan sabarang-barang susahnya itu. Maka Raja Malek
al Afrah adalah terikat pada tempat kasudabanma hingga
menantikan idzin sahaja." Satelah itu maka Seti Shameh
pun menden^ar pekhabaran Airodl, maka ia pun memukul
mukanya, dan menampar-nampar dadanya, serta mengerebang-
kan rambutn> a itu, lalu ia mengherek, terlalu sangat hereknya
itu. Satelah itu maka Raja Saif-al-Yezan pun berkata pada
Airodl, " Dengan segranya angkau pergi angkat Raja Malek
al Afrah itu dengan ikatnya, angkau bawa kapada aku. Dan
jikalau Raja Malek al Afrah mati, mati angkau menjadi ganti-

nya itu." Maka satelah, Airodl pergi kapada tempat itu, lalu

diambilnya akan Raja Malek al Afrah dengan ikatannya itu,

diletakkannya dihadapan Raja Saif-al-Yezan itu. Maka Raja
Saif-al-Yezan sendirinya bangun pergi mcmbukakan ikatan
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Eaja Malek al Afrah, serta membukakan tut' p mukanya itu.

Satelah itu maka Eaja Malek al Afrah pun menjadi behanlah
serta terpandang muka Sa f-al-Yezan itu. Satelah maka Eaja
Saif-al-Yezan pun rrenyuroh duduk diatas krosi yang kaama-
san. Ada pun Seti Shameh melihat bapanya dengan salamat
itu datang, maka ia pun terlalu sukalah hatinya. Satelah,

maka Saif-al-Yezan pun berkata, " Ya Malek al Af rah, suka-

kah angkau kawinkan anakmu Seti Shameh ini dengan aku ini,

atau ada yang lain lagi ingatanmu pada aku? Melainkan
angkau katakanlah." Maka berkata Malek al Afrah, " Ya
Saif-al-Yezan, adalah perbuatan fitnah yang telah lalu itu,

melainkan sakaliannya itu datangnya deripada mela'un Saker-

dion jua. Adapun sekarang ini jikalau angkau handak kawin
dengan anakku itu maka aku ini pun terlalu amat suka."

Kamudian maka Eaja Saif-al-Yezan menarohkan saksi pada
orang besar-besar sakalian yang ada hadlir pada majelis itu

deri perkataan Eaja Malek al Afrah itu. Dan lagi pula Eaja
Saif-al-Yezan membri sabuah rumah kapada Eaja Malek al

Afrah dengan Seti Shameh, serta inang pengasohnya itu akan
menjaga Seti Shameh.

Satelah itu, maka datanglah kapada hari yang baik, maka
Kemrih bonda Saif-al-Yezan pun menyurohkan orang tua-tua

itu pergi ka rumah Eaja Malek al Afrah meminang akan Seti

Shameh itu dengan anaknya Saif-al-Yezan. Satelah selesei-

lah deripada pekerjaan meminarg itu lalu kawinlah Saif-al-

Yezan dengan Seti Shameh itu. Apabila tetkala Saif-al-Yezan

berarak itu maka Kemrih pun membri bebrapa amas dan perak

dan intan manikam diamburkan sapanjang jalan ; dan Kemrih
pun terlalulah kasukaan anaknya Saif-al-Yezan kawin dengan
Seti Shameh itu. Maka kadua laki istri pun duduklah dengan
kasukaan.

Satelah itu, maka pada suatu hari malam Kemrih pun
memereksai segala rumah, bilek dan pintu-pintu itu. Maka
Kemrih pun melihat pintu bilek tempat Saif-al-Yezan tidor

itu ada terbuka ; maka ia pun masoklah kadalamnya dilihat-

nya Saif-al-Yezan dengan Seti Shameh ada tidor, dan papan
loh itu ada dibuatnya bantal olih Seti Shameh. Maka apabila
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Kemrih melihat hal yang demikian itu, maka datanglah ing-

atan yang khianat didalam hatinya, telah ditarekkan olih

Kemrih papan loh itu deripada kapalanya Seti Shameh. Apa-
bila dapat ka tangannya itu maka dibachanya suratan yang
tersebut itu. Maka dengan waktu itu jua Airodl pun berkata,

"Ada hadlir dihadapanmu ini." Maka kata Kemrih, " Hei
Airodl, angkatlah olihmu anak zina ini, buangkanlah ka
negri Ghilan." Satelah itu maka Airodl pun mengangkatkanlah
Saif-al-Yezan lalu dibawanya terbang salagi Saif-al-Yezan

didalam tidor jua. Didalam pada itu Airodl terbangkan dia

itu maka kenalah angin di badannya. Apabila Saif-al-Yezan

merasai sejok badannya itu maka Saif-al-Yezan pun jagalah

deripada tidornya. Maka katanya, " Kamana angkau mem-
bawa aku ini?" Maka berkata Airodl, " Janganlah angkau
bercherita kapada aku, kerna angkau tiada tahu menaroh aku.

Adapun sekarang bondamu menyuroh aku buangkan angkau
ka negri Ghilan." Maka Airodl pun membuangkan Saif-al-

Yezan didalam hutan negri itu.

Apabila Airodl handak kembali itu Airodl pun singgahlah

kapada saorang jin perampuan, ia itu namanya Akesah.
Maka Airodl pun kembalilah kapada Kemrih, chilaka itu.

Kamudian berkata Kemrih, " Hei Airodl, angkatlah Seti

Shameh ini, buangkan pada negri orang yang bertuankan
kambing biri-biri." Maka Airodl pun lalu dibawanya terbang

Seti Shameh pada negri yang tersebut itu, dibuangkannya
di hutan itu.

Satelah itu tersebutlah perkataan Sadon Zanji. Maka
datanglah perasaan didalam hatinya tiada baik ; maka ia pun
kaluarlah dengan segala orangnya pada malam itu jua ; maka
Sadon Zanji pun naiklah kaatas bukit bersembunyi. Satelah

itu maka Kemrih itu pula memerentah negri Ahmar itu.

Dan tersebutlah perkataan Seti Shameh. Didalam hutan
negri itu terlalulah duka chitanya, dan lagi dengan katakutan-

nya dengan hal ia saorang dirinya, dan ia tiada bertemu
dengan saorang jua pun didalam hutan itu ; maka bertambah-
tambah pula dengan hal bunting mengandong ia itu. Satelah

itu maka Seti Shameh pun berjalan didalam hutan rimba itu
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maka ia pun bertemulah dengan sabuah kota terlalu besarnya.

Maka Seti Shameh pun menchari pintu kota ifcu maka dengan
takdir Allah ia pun berjalan berjumpalah, tetapi pintu kota itu

ada tertutop. Ada pun Seti Shameh itu dengan tiada makan
dan minum, tambah-tambah dengan leteh badannyaitu; maka
Seti Shameh pun merebahkan dirinya pada pintu itu, lalu ia

pun tidorlah hingga siang hari.

Maka tersebutlah perkataan Eaja didalam negri itu pun.

Eaja itu Eaja bujang, tetapi ada anak perampuan saorang.

Maka adalah adatnya Eaja itu barang kali handak ia berjalan

kamana-mana maka anaknya perampuan itu jadikannyaganti-

nya itu. Maka Eaja itu pun pada hari itu berjalan, maka
anaknya perampuan itu jadi gantinya. Maka disuroh olih

Eaja membuka pintu kota, Maka Eaja dengan mantri itu serta

ray at pun kaluarlah. Tetkala itu telah terpandanglah pada
saorang perampuan ada tidor. Maka Eaja itu pun berkata

kapada mantrinya, " Ada pun perampuan ini bukannya
sabarang-barang orang, dan perampuan ini ku lihat warnanya
akan mukanya itu saperti orang perchintaan rupanya." Maka
Eaja pun lalu menyuroh mengbangunkan perampuan itu.

Satelah itu sudahlah Seti Shameh bangun, maka Eaja pun
lalu membawaSeti Shameh kadalam kotanya. Apabila Seti

Shameh sampai atas istana itu, maka anaknya bertanya

kapada bapanya, "Yah ayahanda, derimana ayahanda perolih

perampuan ini?" Maka kata bapanya, " Hei anakku, aku
perolih di muka pintu kota." Satelah itu maka anaknya
bertanya, " Yah ayahanda, adapun perampuan ini ayahanda
brikanlah kapada anakda?" Maka kata bapanya " Apa guna-
nya perampuan ini pada angkau itu?" Maka kata anaknya,
" Bolih kita surohkan pliharakan tuan kita itu." Maka kata

Eaja kapada anaknya, " Baiklah." Satelah itu maka anak
Eaja itu pun panggil Seti Shameh. itu serta memujuk dengan
kata yang manis-manis. Apabila Seti Shameh mendengarkan
perka f .aan anak Eaja itu sukalah ia, kern a anak Eaja peram-
puan jua.

Kamudian maka anak Eaja menyuroh orang membawa
anak kunchi. Satelah dibawa akan anak kunchi itu maka
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dibrikannya pada tangan Seti Shameh serta katanya,

"Marilah." Lalu dibawanyalah bersama-sama berjalan men-
unjokkan tempat tuannya itu ; ada pun namanya tempat itu

'Krih': maka anak Eaja pun menyuroh membuka pintu itu.

Satelah itu anak Raja tunjokkanlah pada Seti Shameh naik di

bilek-bilek tempat berisi, maka anak Eaja pun berkata-kata,
" Ini bilek tempat makanan; dan ini bilek tempat ayerminum,
ia itu ayer mawar ; dan ini bilek tempat aver akan membasoh
kotor-kotor ; dan ini bilek tempat minyak memasang pelita jenis-

jenis ; dan ini bilek tempat isi minyak sapi : adapun bilek yang
tersebut itu tempat perkakas tuan kita." Satelah itu maka
anak Raja itu pun membawa Seti Shameh menunjqkkan
kapadanya tempat tuannya itu. Maka ia pun memandang
kadalam tempat itu, telah dilihatnya ada sa-ekor kambing
biri-biri jantan, ada tambat dengan rantai amas, serta lengkap

dengan pakaiannya serba jenis yang terkenakan pada badan
kambing itu : adapun deripada pakaian itu tiada yang lain

melainkan dengan mutu manikam, intan, pasak rakam. Dan
lagi tempat tuannya duduk itu dengan kelambunya, ada pun
kelambunya itu kimkap dan entelas dibunga, apabila terpan-

dang deri jauh dan rapat saperti api bernyala-nyala rupanya.

Satelah, anak Raja berkata dengan lemah lembutnya kapada
Seti Shameh, " Inilah tuan kita, maka sekarang pun angkau
pliharakan baik-baik tuan itu sopaya kita bolih kabajikan

dengan salamat sejahteraan. Dan lagi aku membri idzin pada
angkau, barang siapa datang kadalam kabeh ini maka mahulah
ia meminta idzin terlebih dahulu kapadamu itu."

Satelah itu Seti Shameh pun membuat suatu shair,

katanya, " Bagini lama aku didalam dunia ini, dan lagi pula

aku anak Raja, tiada aku dapat hal yang demikian ini; maka
sekarang aku menjadi gembala kambing itu pun. Dengan
takdir Allah Tuhan Rabb-al-arbab inilah nasib untongku ini."

Satelah itu maka Seti Shameh pun duduklah memliharakan
kambing itu

;
pagi petang dibrinya makan minum ; apabila ia

membri makan maka dipukulnya dahulu, kamudian dibrinya

makan. Dengan hal itulah Seti Shameh pun menjadi setrulah

dengan kambing itu, dan apabila Seti Shameh handak membri
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makan, kambing itu pun berjagalah akan dirinya ; apabila

Seti Shameh memukul sakali, kambing itu pun menandok
-sakali : dengan demikian ia memliharakan kambing itu.

Satelah itu maka Seti Shameh pun genaplah bulannya,
maka ia pun btranaklah saorang laki-laki didalam tempat itu.

Maka adalah pada suatu hari, malamnya, Seti Shameh
itu mahu membri makan kambing, maka ada dian pada
tangannya : maka Seti Shameh pun handak membri makan,
handak pukul dahulu jua ; maka kambing itu pun dengan
segranya menandok Seti Shameh itu, maka Seti Shameh pun
jatoh ka tanah, dan dian pada tangannya pun jatoh, dan
kelambunya terbakar bernyala, kalihatanlah sampai kaluar

apinya itu. Maka segala orang besar-besar, dan Eaja pun
serta rayatnya habis berlarianlah datang- mendapatkan kabeh
tuannya itu. Satelah itu maka Eaja pun terkejutlah, katanya,
" Siapa yang membuat derhaka pada tuan kita ini? Maka
tuan kita pun terlalu morkanya deri sebab kelambunya itu

terbakar." Satelah itu maka Raja pun masoklah dengan idzin

itu. Tetkala itu Seti Shameh ada memukul kambing itu,

dilihatnya olih Raja. Maka kata Raja, " Deri sebab perampu-
an ini membuat derhaka pada tuan kita itu maka tuan kita pun
marahlah, maka kaluarlah api ini." Maka Raja berkata
dengan marahnya, " Tangkaplah perampuan ini, bubuh rantai

pada kakinya, suroh pliharakan tuan kita hingga datang
sampai hari besar itu, bolih kita membuat korban padanya."
Maka Seti Shameh pun duduklah dengan hal yang demikian
itu didalam tempat itu.

Maka tersebutlah perkataan olih yang ampunya cherita

ini, yang mengarang kitab ini, ia itu Sheikh Abu-al-Maali, an
Allah azz : —-Datanglah cherita Saif-al-Yezan yang dibuangkan
olih Airodl didalam hutan negri Ghilan. Satelah itu, pada
malam itu Saif-al-Yezan pun menchium bahu-bahuan yang
teramat harumnya itu ; maka Saif-al-Yezan berjalanlah pada
malam itu. Apabila waktu ia handak tidor itu, maka takutlah
ia tidor dibawah pokok atau di tanah, maka Saif-al-Yezan pun
naiklah diatas kayu pula, ia duduk hingga sampai siang hari.

Satelah hari siang itu maka ia handak turun ka tanah, tetkala
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itu ada anam orang berjalan datang lalu ia berhenti dibawah

pohon kayu ibu yang ada Saif-al-Yezan itu. Ada pun rupanya

orang beranam itu terlalu khianat rupanya dengan tubohnya,

bertambah pula dengan taringnya, lagi ia menchium-chium
saperti anjing. Maka ka-anam marika itu berchetra-chetra,

lalu di-unjokkannya kapada Saif-al-Yezan yang diatas pokok

kayu itu. Satelah, apabila sudah ditunjokkannya kapada

Saif-al-Yezan maka ka-anam marika itu kembalilah. Didalam

antara itu maka ka-anam marika itu membawasaorang tua,

dan putih kalihatan tubohnya itu saperti kulit telor ; maka
lalu dibawanya dibawah pohon kayu itu juga; maka ka-anam
orang marika itu pun menunjokkan Saif-al-Yezan yang ada

kaatas pokok kayu itu kapada orang tua itu ; maka orang tua

itu pun telah terlihatlah Saif-al-Yezan. Satelah itu kata orang

tua kapada marika anam orang itu menyuroh pulang, maka
ka-anam orang itu lalu berjalan pulang; maka orang tua itu

yang tinggal saorang dirinya dibawah pohon kayu itu. Maka
kata orang tua itu, " Yah Saif-al-Yezan, marilah angkau turun

kabawah ini." Maka Saif-al-Yezan pun terlalu heiranlah ia,

maka kata Saif-al-Yezan dalam hatinya, " Belum aku pernah

bertemu dengan dia itu, dan'iapun demikian juga, bagimana-kah

bolih dikatahuinya namaku ini ?" Maka Saif-al-Yezan pun
turunlah deri atas pohon kayu itu, lalu berjabat tangan kadua-

nya serta dengan hormatnya itu. Maka Saif-al-Yezan berkata

kapada orang tua itu, " Bagimana dikatahui olihmu namaku
ini? Maka dijawab orang tua itu, " Yah Saif-al-Yezan, ada

yang membri tahu namamu itu, ia itu bapaku, dan lagi kata

bapaku tiada bolih orang lain akan sampai kamari ini pada
tempat ini melainkan angkau jua yang bolih datang kamari ini.

Dan lagi pula kata bapaku, kamatian orang itu pun didalam

tanganmu jua : ada pun orang itu didalam tempat ini terlalu

banyak sakali, tiada terbilang." Maka kata Saif-al-Yezan,
" Adapun perkataanmu itu aku terimalah, tetapi dengan apa

aku bolih membunohnya ?" Maka kata orang tua itu,

" Adalah dengan suatu hikmat jua yang bolih angkau mem-
bunohi." Maka kata Saif-al-Yezan, "Hikmat apa itu?

Katakanlah kapadaku." Maka kata orang tua itu, " Yah Saif-
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al-Yezan, marilah angkau ka rumahku sopaya bolih aku kata-

kan deripada asalnya dan kajadiannya orang itu, serta hikmat
bagimana ada, sopaya bolih mengambil ia itu."

Satelah itu maka kaduanya pun berjalanlah, satelah

sudah ditunjokkannya olih orang tua itu akan tempat kamati-

annya ifculah di batasnya, ada pun di batas ini hingga sampai-

lah ka batasnya itu, dan orang itu matilah, tiadalah bolih

lepas saorang jua pun ka sablah itu. Satelah itu, hingga

sampai ka rumah orang tua itu dichetrakannyalah deri hal

orang yang tersebut itu, maka orang tua itu pun dichetrakan

pada Saif-al-Yezan, " Ada pun asalnya orang itu, maka adalab

bondaku itu ada kena suatu penyakit pada kamaluannya itu;

maka bondaku entah apa derhakanya yang dibrinya itu, maka
didatangkan Allah penyakit itu pada bondaku. Ada pun
penyakit itu terlalu gatal, tiada bolih tertahan lagi ; bebrapa

obat yang dibri tiada juga sembohnya. Maka pada suatu hari

bondaku bermasak-masak makanan datanglah penyakit gatal-

gatal itu ; maka bondaku ambil api diganggang-ganggangnya
pada yang sakit itu. Maka pada malam itu bapaku pun
satuboh pada bondaku, maka dengan takdir Allah taala bonda-
ku pun mengandonglah. Satelah genaplah bulannya maka
bondaku pun beranaklah dua orang, saorang laki-laki, dan sa-

orang perampuan saperti orang yang telah angkau lihat itu.

Maka bapaku handak membunoh anaknya itu ; maka bapaku
mendengar suatu suara, demikian bunyinya suara itu, " Buang-
kan bunohan angkau : nanti kamudian hari datang saorang,

namanya Saif-al-Yezan, ialah akan membunoh orang itu.'

Maka orang itu pun terlalulah jadinya didalam negri ini."

Satelah itu maka kata Saif-al-Yezan pada orang tua itu, "Apa
hikmatnya itu?" Maka kata orang tua itu, " Masoklah di

blakang rumahku ini, maka angkau berjalanlah sadikit jauh
nantilah angkau bertemu dengan suatu padang. Maka angkau
tapak dengan tapakmu delapan puloh tapak panjangnya, dan
lebarnya delapan tapak. Maka angkau gali hingga pinggang
dalamnya itu, angkau mendapat satu peti tertutop, maka
angkau bukalah, didalamnya itu ada susun chupu tujoh buah,
maka angkau bukalah, didalamnya itu ada tujoh biji padi
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amas. Satelah itu angkau ambillah padi amas itu, kamudian
maka angkau berjalan sadikit jauh nanti angkau bertemu suatu
tebing bukit itu ; maka fcurun kabawah, maka angkau berjalan

nanti angkau bertemu suatu kabeh, maka pintu kabeh itu

tertutop, maka adalah kunchi tergantong itu, kunchi iembaga
perbuatannya saperti rupa laba-laba ; maka ambillah laba-laba

maka angkau pukulkan pada pintu itu, nanti terbukalah pintu

itu ; didalamnya kabeh itu sa-ekor ayam putih, kakinya
kuning, dan matanya pun kuning ; maka ayam itu adalah

ia masok kapalanya dibawah kepaknya ; dilihatnya angkau
masok itu maka ayam itu handak berkukur; janganlah

kasih ia berkukur, melainkan dengan tujoh biji padi itulah

angkau tangkap ayam itu handak bawalah kapada aku, aku
katakan hikmatnya itu."

Satelah itu Saif-al-Yezan pun membuatlah yang demikian
itu, maka ayam itu pun ditangkaplah olih Saif-al-Yezan, lalu

dibawanya kapada orang fcua itu. Satelah itu maka kata

orang tua itu, " Marilah kita lari denpada tempat ini kerna

orang itu mengejar pada kita." Lalu larilah marika yang ber-

dua itu serta dengan ayam itu. Maka orang yang bertaring

itu pun mengejarlah pada Saif-al-Yezan serta dengan orang

tua itu. Maka kata orang tua itu pada Saif-al-Yezan, " Cha-
butlah olihmu bulu ayam itu, tikamkan pada orang itu."

Maka kaluarlah api deri bulu ayam itu bernyala-nyala, maka
orang itu pun berhenti juga mengejar. Maka kata orang tua

itu, " Selalu chabut juga bulu ayam itu tikamkanlah habis-

liabis hingga sampai pada batas ini." Maka kata orang tua

itu, " Yah Saif-al-Yezan, hempaskanlah ayam itu sini." Lalu
dihempaskan olih Saif-al-Yezan ayam itu ka bumi, maka ayam
itu pun matilah. Maka Saif-al-Yezan dan orang tua itu pun
melompatlah ka sablah batas itu melihat temasha. Satelah

itu, maka orang tua mengejari pun sampailah pada batas itu
;

orang-orang itu pun meraunglah yang amat sangat, lalu

matilah sakalian orang-orang itu; saperti batang bertindeh-

menindeh sakaliannya itu pada tempat itu.

Satelah itu maka tersebut perkataan Saif-al-Yezan dengan
orang tua itu berjalan didalam hutan, bebrapa melalui hutan
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yang besar-basar, dan padang yang luas-luas, dan bukit yang
tinggi-tinggi ; satelah itu, maka dengan takdir Allah sebahana

u taala, maka sampailah ia pada negri yang bertuankan kam-
bing itu. Maka Eaja negri itu pun kaluarlah dengan segala

mantrinya dan rayat berjalan. Maka bertemulah Eaja dan
mantrinya kapada Saif-al-Yezan serta orang tua itu datang.

Maka kata Raja kapada orangnya, " Tangkaplah orang yang
berdua orang itu, masokkanlah kapada kabeh, tempat tuan

kita itu. Apabila datang hari besar kita bolih kita buat kor-

ban akan tuan kita dengan perampuan yang berbuat derhaka

pada tuan kita itu." Satelah itu maka ditangkaplah orang

Raja itu akan Saif-al-Yezan dan orang tua itu, lalu dibawanya
pada kabeh itu, maka dimasokkanya kadalam kabeh itu.

Maka Saif-al-Yezan pun duduklah didalam kabeh itu

telah kadengaranlah suara budak menangis. Maka kata Saif-

al-Yezan kapada orang tua itu, "Didalam tempat ini adalah

kanak-kanak." Satelah itu maka Saif-al-Yezan pun mendapat-
kan pada tempat kanak-kanak itu, maka dilihatlah Saif-al-

Yezan Seti Shameh, ada kena belenggu. Maka kata Saif-al-

Yezan, " Hei Seti Shameh, apa halmuini?" Maka Seti

Shameh pun menchetrakan halnya itu deri awalnya hingga

pada akhirnya ; maka Saif-al-Yezan pun demikian juga ; lalu

bertangis-tangislah marika kaduanya itu. Maka Saif-al-Yezan

bertanya kapada Seti Shameh, " Anak siapa-kah ini geran-

gan ? " Maka Seti Shameh jawab, "Anak kita jua." Sate-

lah itu maka marika itu pun diamlah pada tempat itu, maka
lalu Saif-al-Yezan tanggalkan beiengunya itu pada Seti Sha-

meh itu.

Shahadan maka tersebutlah perkataan hal Raja negri

itu : —Maka datanglah hari besarnya telah kata Raja pada
orangnya itu, " Pergilah kamu, ambillah orang didalam kabeh
itu bawa pada tempat korban tuan kita itu." Maka lalu per-

gilah orang yang disuroh itu pada kabeh itu handak mengam-
bil orang yang didalam kabeh itu, maka dilihatnya pintu

kabeh itu tertutop ; maka orang itu pun pinta bukakan pintu

kabeh itu, maka Saif-al-Yezan membukakan pintu itu. Maka
lalu Saif-al-Yezan melihat hal orang itu handak menangkap
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dia, maka Saif-al-Yezan pun memukul pada orang itu, telah

matilah dua orang, dan yang lain itu pergi membri tahu pada
Eajanya. Maka Eaja itu pun membawa rayat ampat puloh

orang yang gaga.h-gagah, suroh menangkap Saif-al-Yezan pada
kabeh itu. Maka Saif-al-Yezan pun melihat hal orang banyak
datangnya handak menangkap dia itu, maka pintu kabeh itu

pun ditutopkannya; sakalian orang itu menyuroh buka pintu

itu tiada juga mahu dibuka pintu olih Saif-al-Yezan. Satelah

itu maka Eaja dengan mantrinya tiadalah berdaya lagi, kerna

tempat itu tempat tuannya. Maka kata mantri serta orang

banyak pada Eajanya itu, " Janganlah kita kasih makannya,
dan bebrapa lamanya bolih tertahan laparnya itu ? Ta dapat

tiada nanti matilah ia." Maka kata Eaja pula, " Aku takut

kalau-kalau kabeh itu, tempat tuan kita, nanti dibinasakannya.

Kerna itulah aku tiada menyurohkan pechahkan pintu kabeh
itu tempat tuan kita itu. Janganlah lagi antarkan makan-
annya pada orang itu."

Maka adalah halnya Saif-al-Yezan didalam tempat itu

telah berkata Saif-al-Yezan, " Hei Seti Shameh, apalah

ada makanan pada tempat ini ? " Maka kata Seti Shameh,
Ada pun di tempat ini gandom, dan bijan, dan lagi ayer ma-
war, dan minyak sapi." Maka kata Saif-al-Yezan, " Baiklah
sakali-kali makanan yang ada pada kita ini, dan baiklah kita

duduk pada tempat ini kita makan akan makanan ini juga."

Tiba-tiba antara bebrapa lamanya maka habislah makanan itu

;

maka Saif-al-Yezan baharulah handak mengerat kapala kam-
bing itu. Kata Seti Shameh, "Hei pahlawan, sabarlah

dahulu, janganlah angkau kerat kapala kambing, tuan pada
orang negri ini. Sabaik-baik angkau angkat bawa naik kaatas

kabeh ini, angkau berseru-seru, " Hei segala orang negri ini,

tiada sakali-kali kamu mahu membri makanan pada kami ini,

nantilah aku kerat tuanmu ini." Telah segala orang negri itu

mendengar serunya Saif-al-Yezan yang demikian itu, maka
orang negri itu pun heiran mendengar perkataan Saif-al-Yezan

itu : maka lalu katanya segala orang itu kapada Saif-al-Yezan,
" Janganlah angkau kerat tuan kami itu dahulu, nantilah kami
sakalian antarkan makanan pada tiap-tiap hari." Maka lalu
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diantarlah olih orang negri itu pada tiap-tiap hari kapada Saif-

al-Yezan didalam kabeh itu.

Maka tiba-tiba pada suatu hari telah berkata mantri yang
besar kapada Eajanya, " Janganlah kita antar lagi rnakanan
pada orang itu, kerna sahaja ia menggeretak pada kita sakalian

ini, dan manalah ia brani mengerat tuan kita itu ? " Maka
kata Eaja benarlah perkataan mantri itu. Lalu pergilah sega-

la orang-orang itu pada Saif-al-Yezan, serta berkata ia, " Ti-

adalah kami sakalian mengantarkan rnakanan lagi kapadamu,
kerna angkau tiada brani mengerat tuan kami." Maka lalu

Saif-al-Yezan pun mengambillah kambing itu, dibawanya naik

diatas kabeh itu serta katanya Saif-al-Yezan pada sakalian

orang itu, " Inilah tuan kamu sakalian, tengoklah, jikalau

tiada kamu sakalian mengantarkan rnakanan pada aku lagi,

neschaya aku keratlah tuanmu ini." Maka disembelehnyalah

olih Saif-al-Yezan kambing itu diatas kabeh itu, lalu dibawa-

nya serta kapala kambing itu, maka dilontarkannya pada orang

negri itu. Satelah Eaja dan mantri serta segala ray at itu pun
melihat hal yang demikian itu maka Eaja dan mantri dan
sakalian rayat itu pun terlalulah marahnya, saperti ular ber-

belit-belit lakunya; maka kata Eaja, " Bubuhlah tangga pada
kabeh itu sopaya bolih kita naik menangkap orang itu." Telah
dibubuhlah tangga olih rayat itu maka adalah hal Saif-al-

Yezan serta dengan Seti Shameh dan orang tua itu membawa
naik batu dan kayu handak melontar pada orang yang naik

tangga itu ; habislah berlarian sakalian orang itu turun, tiada

mendapat naik. Maka Eaja itu pun suroh membubuh tangga
naik ; maka datanglah orang membubuh tangga terlalu banyak-
nya. Telah orang itu naiklah diatas kabeh itu ; maka dengan
takdir Allah sebahana utaala maka Akesah pun datanglah lalu

diangkatnyalah Saif-al-Yezan tiga beranak, lalu dibawanya
terbang. Maka orang tua itu tinggallah lalu mati dibunoh
olih orang negri itu.

Satelah itu maka kata Saif-al-Yezan, " Hei Akesah, di-

mana angkau tahu akan daku disini ?" Maka jawab Akesah,
" Airodl membri tahu pada aku. Maka aku pun telah men-
chari di negri Ghilan itu, tiada angkau didalam negri Ghilan
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itu ; telah aku datang kamari ini, maka aku bertemulah

dengan angkau di tempat ini. Lalu Akesah pun angkat mem-
bawa ia kaatas bukit.

Maka adalah halnya segala orang negri itu tiadalah meli-

hat Saif-al-Yezah dan Seti Shameh, dan orang itu pun sakalian

pergilah membri tahu akan Kajanya itu, " Sudahlah tuan kita

dibinasakannya itu."

Satelah, tersebutlah perkataan Saif-al-Yezan itu : —Maka
kata Saif-al-Yezan pada Akesab, " Bawalah aku ka negri

Kemrih itu." Maka kata Akesah, " Hei pahlawan bagei zeman-
nya, tahulah angkau berjalan akan perjalanan sapuloh tahun
lamanya maka sampailah ka negri Kemrih." Telah Saif-al-

Yezan mendengar perkataan Akesah itu maka diamlah ia.

Maka Akesah berkata pada Saif-al-Yezan, "Hei sudaraku,

janganlah menaroh susah, nanti juga aku an tarkan angkau."

Maka diangkatlah olih Akesah Saif-al-Yezan tiga beranak,

sambil terbang bermain-main ia mencharikan makanan pada
Saif-al-Yezan; dimana bertemu bukit disinggah olih Akesah.
Dengan bermain-main hal yang demikian itu maka sampailah
pada suatu bukit, (maka bukit itupun terlalu banyaknya), dan
adalah pada bukit itu suatu goa saperti sabuah rumah besar-

nya. Maka Saif-al-Yezan itu pun bertanyalah pada Akesah
brapa jauhnya deripada tempat itu ka negri Kemrih. Telah,

dijawabnya, " Tiga bulan perjalanan lamanya." Maka kata
Saif-al-Yezan," " Biarlah aku dahulu disini nanti

;
pergilah

angkau dengan sempat-sempatnya." Maka kata Akesah, "Apa
lagi hajatmu pada aku ?" Maka kata Saif-al-Yezan, " Ambil-
lah akan pedangku itu." Maka kata Akesah, " Pedangmu itu

ada pada bonda disimpan pada tempat khizanat itu." Lalu
kata Akesah, " Nanti aku pergi ambilkan jua pedangmu itu."

Maka Akesah pun pergilah. Dengan sakejap mata datangnya
jua membawapedang itu. Maka kata Saif-al-Yezan, " Bolihlah
aku kendiri pergi ka negri Kemrih itu." Maka Akesah pun
tinggalkan Saif-al-Yezan di bukit itu serta dengan makanannya
adalah. Maka Akesah pun membri hormatlah pada Saif-al-

Yezan, lalu pergilah ia ; maka tinggallah Saif-al-Yezan tiga

beranak pada bukit itu.
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Maka pada suatu bari Saif-al-Yezan berjalan pada bukit

itu, maka ia memandang pada bawah bukit itu, maka tampak-
lah suatu padang amat luas ; dan adalah saekor harimau ter-

lalu amat besarnya, dan pada hadapannya harimau itu ada
beribu-ribu orang handak membunoh harimau itu, tiada dapat
terbunoh olihnya. Maka Saif-al-Yezan pun turunlah deripada

bukit itu menuju harimau itu. Telah dilihatnya, maka orang-

orang negri itu berseru-seru pada Saif-al-Yezan, demikian
bunyinya akan serunya itu, '.' Hei orang yang putih, j-anganlah

angkau pergi pada harimau itu dengan sasaorang dirimu, kern a

harimau itu terlalulah garangnya. Kami sakalian handak
membunoh dia itu, tiadalah bolih kita dapat sebab harimau
itu membinasakan kami sakalian ini

;
pada hari-hari dimakan-

nya dua tiga puloh orang : maka pada tiap-tiap hari demikian-

lah halnya kami sakalian ini." Maka Saif-al-Yezan tiadalah

pedulikan kata-kata orang itu, maka Saif-al-Yezan menuju
harimau itu jua. Telah dekatlah pada harimau itu maka hari-

mau itu handak menangkap Saif-al-Yezan, maka Saif-al-Yezan

pun memjaga dirinya. Serta harimau handak mengambur,
handak menangkap, maka Saif-al-Yezan pun memanchonglah
pada harimau itu dengan sakali panchong lalu kenalah hari-

mau itu telah matilah. Maka sakalian orang itu pun tampik-
lah didalam negri itu dengan soraknya dan kasukaannya.
Maka Kaja Abu Tat serta sakalian orang itu pun datanglah

mendapatkan pada Saif-al-Yezan, katanya, " Terlalu sakali

baiknya tolonganmu itu kerna kami ini sakalian harimau itu

membinasakan kami." Lalu berkata Kaja itu, " Hei orang
yang putih derimana datangmu, dan apa namamu? " Maka
jawab Saif-al-Yezan, "Dan namaku Abdullah, dan aku datang
deripada bumi Allah ini." Maka kata Raja Abu Tat itu,

"Namamu yang sabenarnya ? " Maka jawab Saif-al-Yezan,
" Namaku Saif-al-Yezan." Maka Raja pun terlalulah takut

sebab kamudahan ia membunoh harimau itu, lalu berkata

Raja Abu Tat kapada Saif-al-Yezan, " Apalah gunanya
angkau duduk didalam hutan rimba itu? Marilah angkau
masok didalam negriku ini dan sakalian orang didalam
negri ini handak membalaskan akan katolonganmu itu."

R. A. Soc, No. 58, 191 1.



198 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

Maka disahut olih Saif-al-Yezan, " Akuini berkawan." Maka
berkata Eaja Abu Tat, " Bawalah bersama-sama kawanmu itu,

bolih kita masok kadalam negri." Lalulah Saif-al-Yezan naik

kaatas bukit memanggil Seti Shameh turun deri atas bukit itu

mendapatkan Eaja Abu Tat itu, maka lalu Eaja dengan

rayatnya membawaSaif-al-Yezan tiga beranak masok didalam

negri, Eaja Abu Tat membawa ka istananya. Lalu Eaja

membri sabuah rumah tempat duduk Saif-al-Yezan itu, maka
makanan serta minuman Saif-al-Yezan itu Eajalah mengantar

pada tiap-tiap harinya : maka pada sahari-bari ia pergi menda-
patkan pada Saif-al-Yezan berchetra-chetra.

Satelah itu maka Eaja Abu Tat itupun berahilah ia

memandang Seti Shameh itu, makin sahari makin bertambah
berahinya, maka Eaja itupun kurus badannya. Maka Eaja

itupun memanggil suatu tabib. Satelah datang tabib itu

dengan seg-ranya makakata Eaja kapada tabib itu, " Hei tabib,

lihatlah olihmu akan apa penyakitku ini." Maka tabib itupun

melihat sakit Eaja itu, makakata tabib pada Eaja, "Ya tuanku,

tiada apa sakit tuanku ini hanyalah sakit tuanku berahi juga

adanya." Maka Eaja itu pun mengatakan halnya pada tabib

itu. Telah, berkata tabib pada Eaja, " Baiklah tuanku
menyuroh sasaorang pergi mendapatkan kapada istrinya,

katakan, ' Eaja berkahandak padamu, jikalau angkau suka
pada Eaja bolihlah angkau menjadi biniEaja, bunohlah lakimu
itu. Jikalau angkau sayang akan lakimu itu, diblakang lakimu

itu angkau sampaikan hajat Eaja itu.' " Satelah itu maka Eaja
berkata pada tabib itu, " Tiada siapa yang tahu akan rahasia

ini melainkan angkau juga yang tahu. Maka pergilah angkau
pada Seti Shameh itu, katakanlah saperti katamu itu."

Maka tabib itu pun pergilah pada tempat Seti Shameh
itu. Satelah Seti Shameh melihat sasaorang tua datang
padanya itu, maka Seti Shameh menegor dengan hor-

matnya akan orang tua itu. Maka kata tabib pada
Seti Shameh. " Telah datanglah kasukaan padamu." Jawab
Seti Shameh, " Apa-kah kasukaan itu ?" Maka kata tabib

itu, " Adalah Eaja Abu Tat itu handakkan angkau, serta

dengan ashik pula berahinya padamu. Jikalau angkau suka
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pada Eaja itu bolihlah angkau menjadi bininya Eaja, rnelain-

kan bunohlah lakimu itu. Jikalau angkau sayang lakimu itu,

diblakang lakimu itu angkau sampaikan hajat Eaja itu."

Satelah Seti Shameh mendengar perkataan tabib itu, maka
Seti Shameh pun terlalulah marah dengan tabib itu, maka
kata Seti Shameh, " Hei orang tua yang tiada mempunyai
akal, lagi tiada pula malu, perkataan apa-kah yang angkau
katakan pada aku ini ? Apa bolih buat aku ini didalam jamuan
Eaja? Dan jikalau tiada didalam jamuan ini melainkan
sajahat-jahat bunoh aku bunoh dikau." Satelah tabib men-
dengar akan perkataan Seti Shameh yang demikian itu, maka
tabib itu pun gementarlah segala sendi tulangnya serta dengan

katakutan : maka ia pun lalu kaluar mendapatkan Eajanya itu,

tiada dapat di tempat itu, maka Eaja pun pada tempat Saif-al-

Yezan duduk berchakap.

Maka tabib itu pun pergilah ka tempat Saif-al-Yezan men-
dapatkan Eajanya itu. Apabila Eaja itu melihat tabib itu

datang maka kata Eaja, "Apa khabar padi kita? Padi-kah,

bras-kah ?" Maka jawab tabib itu, " Padi pun, bukan bras;

bukannya ada sabiji yang kechil ditumbok pun, tiada ia mahu
hanchur." Maka Eaja pun puchatlah mukanya, lalu Eaja
minta kembali pada Saif-al-Yezan. Telah Eaja pun sampailah
kapada tempatnya maka kata Eaja pada tabib itu, " Bagimana
hal aku ini ? Tiada tertahan deripada berahiku." Maka ja\fab

tabib chilaka itu membri nasihat kapada Eaja, " Sabaiklah
Eajasurohkanpinjam bininya itu pada lakinya barangsabulan,
dua bulan." Maka kata Eaja, ' Baiklah, angkau juga pergi,

tiadalah orang yang lain yang aku harap hanyalah angkau."
Maka tabib itu pun pergilah pada Saif-al-Yezan. Maka

Saif-al-Yezan pun melihat tabib itu datang, maka Saif-al-

Yezan membri hormat, serta disurohnya duduk. Maka tabib
itu pun membri hormat pada Saif-al-Yezan, lalu ia duduklah.
Telah, berkata Saif-al-Yezan, " Deri mana angkau ini datang?"
Lalu tabib itu jawab, " Yah pahlawan bagei zemannya ini, ada
pun hamba datang ini disuroh olih Eaja Abu Tat kapada
tuanku handak meminjam istri tuanku barang sabulan, dua
bulan." Serta Saif-al-Yezan mendengar perkataan yang demi-
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kian itu marahlah ia dengan sembunyikan marahnya itu.

Maka lalu kata Saif-al-Yezan pada tabib itu, " Hei tabib,

Eajamu itu tiada mempunyai akal dan malu, serta angkau pun
tiada berakal. Apatah kata itu yang angkau katakan pada
aku ? Dan ada-kah bini orang bolih dipinjam-pinjam pada
orang yang lain ?" Maka tabib itu pun nieminta maaflah

pada Saif-al-Yezan ; maka Saif-al-Yezan berkata, " Ku maaf-
kanlah."

Telah, tabib itu pun kembalilah kapada Eajanya Abu Tat
itu, dan segala perkataan Saif-al-Yezan itu pun samoanya
dikatakannya pada Eaja itu. Satelah Eaja mendengar per-

kataan tabib itu maka Eaja pun katakutanlah. Maka kata

Eaja pada tabib itu, " Aku malu pula. x\palah nanti dikata

oraDg-orang dan Absa yang Iain-lain ? Katanya orang meno-
long pada aku, maka aku balaskan yang demikian ini. Lagi

pun aku terlalu berahi akan Seti Shameh itu." Telah, berkata

tabib itu, " JangaDlah tuanku membubuh perchintaan didalam
hati : maka adalah suatu obat pada hamba, bolih hamba
bubuhkan —kerna Eaja hantar makanan pada tiap-tiap hari

—

bolihlah dibubuhkan pada makanannya itu
;

jika termakan
neschaya ia tiada sedar akan dirinya, saperti orang mati juga

;

maka kamudian Eaja pergi sampaikan hajat Eaja." Maka
kata Eaja itu, " Segralah angkau bawa obat itu pada aku."

Maka tabib itu pun pulanglah ka rumahnya, lalu diambilnya

obat itu dibawanya kapada Eaja. Telah dikasihkanlah obat

itu pada Eaja, maka tabib berkata pada Eaja, " Bubuhkanlah
pada makanannya itu ; lagi Eaja suroh tunggu pada orang yang
mengantar akan makanan itu sampai dimakannya ; satelah

sudah ia makan surohlah angkat perkakas itu, lagi biarlah ia

kasih tahu pada Eaja; kamudian bolihlah Eaja pergi."

Telah Eaja pun buatlah yang demikian itu, dan orang
yang mengantar makanan itu pun membawalah makanan itu

pergi kapada tempat Saif-al-Yezan saperti adatnya sahari-hari

jua ; maka orang itu menanti, tiadalah ia kembali saperti

dahulu itu. Maka kata Saif-al-Yezan, " Hei polan, apa
angkau nanti lagi disini ?" Maka kata orang itu, " Tuanku
makanlah, kerna hamba handak mengangkat perkakas itu."
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Maka kata Saif-al-Yezan, " Dihadapan angkau aku tiada mau
makan. Angkatlah makanan bawa pergi, tiada aku makan
akan makanan ini." Maka orang itu pun mengangkatlah
makanan itu. Maka Raja pun menanti diluar pintu, ditanya

kapada orang itu, " Sudah-kah ia makan ?" Maka jawab
orang itu, " Tiada ia handak makan ; telah ia marahlah pada
hamba." Maka Raja pun katakutanlah ; maka kembalilah ia

pulang ka rumahnya serta diamlah. Itulah halnya Raja Abu
Tat.

Satelah itu maka tersebutlah halnya Saif-al-Yezan :

—

Maka Saif-al-Yezan pun berkata pada Seti Shameh, "Marilah
kita pergi pada tempat kita pada bukit itu." Lalu berjalanlah

tiga beranak. Telah Raja Abu Tat melihat hal Saif-al-Yezan

yang demikian itu, maka Raja pun kampongkanlah segala

rayatnya disuroh kejar, dan disuroh bunoh. Maka Raja dan
segala rayatnya itu pun kejarlah dengan sinjatanya pada tangan-

nya masing-masing. Maka Saif-al-Yezan pun berjalanlah, dan
yang mana dekat pada Saif-al-Yezan itu maka dipanchonglah
olih Saif-al-Yezan ; sambil berjalan dan sambil berpranglah

dan bebrapa rayat itu luka, dan yang mati. Maka Saif-al-

Yezan itu pun naiklah kaatas bukit itu menarohkan Seti

Shameh serta anaknya ; maka Saif-al-Yeaan turunlah kembali
berprang pada orang-orang itu. Dan sahari-hari prang juga,

malam berhenti, siang berpranglah pula, dan banyaklah rayat

Raja itu mati dibunoh olih Saif-al-Yezan. Maka Raja telah

melihat hal rayatnya banyak mati itu, maka Raja pun
kembalilah memanggil segala mantrinya dan pahlawannya

;

maka datanglah segala mantrinya dan pahlawannya pada Raja
itu. Maka kata Raja pada mantri dan pahlawannya itu,

"Jika kita berprang dengan sasaorang ini neschaya habislah

rayat kita dibunohnya : baiklah kita serbu melawan dianya
itu." Maka kata mantri yang besar pada Raja, " Nantilah
hamba pakat pada segala rayat kita." Maka Raja menden-
garlah,

Maka mantri itu muafakatlah pada segala rayat itu ; telah

dijawab olih segala rayat itu berkata pada mantrinya itu,
" Bukannya kita ini berprang sama musoh kita ; ada pun
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Saif-al-Yezan ini menolong pada kita. Sapatut-patutnya kita

muliakan pada dianya ini. Eaja handak menjadikan setru

pada kita sebab kerna Eaja mahukan bini dia itu. Melainkan
berhadapanlah dahulu Eaja berprang dengan dia. Jikalau

mati dia, maka Eaja perolihlah akan bininya, Jikalau mati

Eaja, dialah kita rajakan pada negri ini." Maka mantri itu

pun benarlah kata-kata segala rayat itu, tiadalah ia mahu
melawan. Maka kata mantri pada segala rayatnya, " Betapa
sudah muafakat kita ini sekararg? Apalah kita jawab pada
Eaja ?" Maka kata segala rayat, " Terlebih malumlah mantri."

Maka kata mantri, " Akulah bri jawab pada Eaja." Telah,

mantri pun pergilah kapada Eaja mengatakan, demikian bunyi-

nya, ." Eaja, telah sadahlah aku preksai pada segala rayat kita,

maka inilah jawab segala rayat kita, 'Eaja dahulu berhadapan
melawan dia ; kami sakalian adalah diblakang'." Telah Eaja
mendengar perkataan mantri yang demikian itu, maka Eaja
pun kamaluanlah : ada pun Eaja itu pahlawan jua pada
peprangan. Telah kaesokkan harinya Eaja pun kaluarlah ka
medan peprangan, serta segala rayat pun adalah hadlir deri

blakang Eaja. Maka Saif-al-Yezan pun adalah menantikan
lawannya juga. Tiba-tiba maka dilihat Saif-al-Yezan Eaja
Abu Tat menghadap padanya handak melawan : maka lalulah

dilontarkannya sinjatanya, serta tikam-menikam kadua marika
itu dan tangkap-menangkap. Maka Saif-al-Yezan pun dapat-

lah ditangkapnya Eaja Abu Tat itu lalu di-ikatnya. Maka
segala rayatnya melihat Eajanya sudah ditangkap, maka
segala rayatnya pun masing-masing kembalilah pada tempat-
nya. Maka Saif-al-Yezan pun melihat hal rayat Eaja Abu
Tat demikian itu, maka Saif-al-Yezan membawalah Eaja itu

dengan ikatnya kaatas bukit itu, ditarohkan pada goa itu

bersama-sama Saif-al-Yezan pun.
Antara berkata-kata itu maka Airodl pun datanglah.

Maka Saif-al-Yezan mendengar Airodl datang itu, maka ia pun
kaluarlah deri dalam goa itu. Maka kata Saif-al-Yezan pada
Airodl, "Apalah pekerjaan angkau datang ini?" Maka jawab
Airodl, " Bondamu suroh membuangkan angkau ka gunong
api." Maka kata Saif-al-Yezan, " Bagimana bondaku tahu
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aku disini?" Maka kata Airodl, " Akulah membri tahu,

kerna bondamu bertanya pada aku pedangmu telah dicharinya

pada simpanannya maka tiada dilihatnya ; maka bondamu
tanya pada aku dan aku katakanlah, kerna aku tiada bolih

berbohorjg; jika aku bohong salahlah aku." Maka kata Saif-

al-Yezan, " Brilah aku masok dahulu kadalam goa ini, kerna
Eaja Abu Tat baharulah aku tangkap, aku ikat dianya pada
tempat ini." Maka kata Airodl, " Janganlah angkau banyak
berkata-kata pada aku ini, kerna angkau tiada tahu simpan
pada aku." Maka lalu diterbangkannyalah olih Airodl dibawa-
nya pergi ka gunong api. Maka Airodl pun kembalilah kapada
Kemrih itu.

Satelah itu maka tersebutlah perkataan Seti Shameh :

—

Adapun Seti Shameh dengan Eaja Abu Tat itu pada goa
menantikan Saif-al-Yezan, tiada juga datangnya. Telah,

berkata Eaja Abu Tat pada Seti Shameh, " Lakimu itu telah

sudah mati dibunoh olih rayat-rayat itu, terlalu banyaklah
matinya." Maka menanti jua marika itu hingga sampailah
dua hari, tiada jua datangnya Saif-al-Yezan itu. Maka kata
Eaja Abu Tat, " Hei Seti Shameh, apalah buat kita duduk
didalam hutan ini ? Baiklah kita masok didalam negri, bolih

kita makan minum." Satelah Seti Shameh mendengar per-

kataan Eaja Abu Tat itu, telah bangunlah Seti Shameh pergi

bukakan ikatan Eaja Abu Tat itu, maka Eaja Abu Tat pun
membawamasok Seti Shameh serta anaknya kadalam negri

lalu ka rumahnya itu ; maka Eaja pun membri tempat duduk
pada Seti Shameh : maka Eaja sahari-hari sakali preksalah
akan makan minum Seti Shameh itu. Maka antara bebrapa
lamanya itu maka Eaja Abu Tat pun beringatlah akan berahi-

nya itu. Maka ada pada suatu hari Eaja pun pergilah pada
tempat Seti Shameh, maka Eaja pun handak menangkap Seti

Shameh. Maka Seti Shameh melihat kalakuah Eaja itu, maka
Seti Shameh pun meminta doalah kapada Tuhan yang me-
lakukan kederat iradatnya atas hambanya itu. Maka dengan
takdir Allah taala kaki tangan Eaja itu mengkerukutlah ; maka
Eaja itu pun heiranlah akan dirinya itu. Maka kata Eaja
itu, " Hei Seti Shameh, apa-kah sebabnya kaki tangan hamba
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ini menjadi demikian ini ?" Maka kata Seti Shameh, " Per-

buatannya Tuhan Eabb al alamin juga." Maka kata Eaja
Abu Tat, "Dimana ada Tuhanmu itu?" Maka kata Seti

Shameh " Dimana aku, Iyang disitulah adanya." Maka kata

Raja Abu Tat, " Hei Seti Shameh, mintalah pada Tuhanmu
itu kaki tangan aku ini sopaya bolih semboh. Tiadalah aku
membuat saperti yang telah lalu itu." Maka Seti Shameh
pun meminta doa pada Tuhan hanan al manan. maka saketika

itu jua sembohlah kaki tangan Eaja itu. Maka Eaja itu

diperbuatnyalah sampai tiga kali berturut-turut, maka kaki

tangan Eaja Abu Tat pun saperti akan mati rupanya ; telah,

Eaja Abu Tat berkata pada Seti Shameh, " Hei Seti Shameh,
mintalah doa pada Tuhanmu itu, tiadalah aku perbuat yang
demikian itu lagi." Maka Seti Shameh meminta doa kapada
Allah subhana u taala, lalu kaki tangannya Eaja Abu Tat itu

sembohlah. Maka Eaja Abu Tat pun berkata pada Seti

Shameh, " xAjarkanlah kapadaku agamamu itu." Maka kata

Seti Shameh, " Hei Eaja Abu Tat, katalah olihmu, 'La ilah

illah Allah, Ibrahim Khalil Allah'." Maka Eaja Abu Tat pun
mengatalah, " La ilah illah Allah, Ibrahim Khalil Allah,"

maka ia pun masoklah agama Islam : maka Eaja Abu Tat pun
mengaku ibulah pada Seti Shameh, telah, Eaja itu pun pergi

datang pada tempat Seti Shameh belajar agama Islam.

Satelah itu, maka adalah pada suatu hari maka datanglah

mantri besar sakali pada Seti Shameh, maka kata mantri itu,

" Hei Seti Shameh, mengapa angkau suka pada Eaja sahaja,

sama kita orang angkau tiada sukalah ?" Maka jawab Seti

Shameh, " Samoanya orang pun aku suka jua; tetapi katalah

saperti kata Eaja itu." Maka berkata mantri itu, " Apa kata

Eaja itu?" Lalu jawab Seti Shameh, "La ilah illah Allah,

Ibrahim Khalil x\llah." Maka mantri itu terlalulah marahnya
kapada Eajanya itu ; maka lalu ia pergi mendapatkan Eajanya
itu, serta kata mantri, " Yah Eaja, deri sebab saorang peram-
pua.n ini angkau tukarkan agamamu itu, dan agama nenek
moyangmu?" Maka kata Eaja, "Tiada aku masok pada
agamanya itu." Maka berkata mantri itu, " Hei Eaja, jikalau

angkau tiada masok pada agamanya itu, pergilah kerat kapala-
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nya perampuan itu." Maka kata Raja itii,
" Tiada ia berdosa

pada aku ini, bagimana-kah aku dapat mengerat kapalanya
itu? Maka mantri kaluarlah deripada rumahku ini." Maka
mantri itu pun berserulah dengan nyaring suaranya pada
segala rayatnya itu ; maka rayat itu pun berkamponglah pada
mantri itu, maka hal Raja itu dikatakanlah pada rayat sakalian

itu : maka mantri dengan sakalian rayat itu menjadi setrulah

melawan Rajanya itu, berprang dengan Raja; dan Raja itu

pun serta kaumnya bersetrulah ; tiap-tiap hari berpranglah

dengan mantrinya, dan siang berprang, malam berhenti.

Demikianlah halnya Raja itu dengan mantrinya.

Satelah itu datanglah chetraan Saif-al-Yezan di gunong
api itu : —Telah adalah Saif-al-Yezan didalam kasakitan serta

dengan panasnya, tiadalah tertahan olihnya. Maka Saif-al-

Yezan pun mengadukan halnya kapada Tuhan Rabb al alamin

serta dengan bebrapa doa yang dimintanya pada Allah seba-

hana u taala. Satelah itu maka Saif-al-Yezan pun melihat di-

bawah gunong itu tujoh orang telah berdiri dibawah gunong
itu. Maka dengan saketika itu jua orang itu melihat Saif-al-

Yezan, dan orang bertujoh itu berkata-kata, " Inilah korban
tuan kita." Orang itu pun mengenakan sehernya kapada Saif-al-

Yezan, maka adalah hal Saif-al-Yezan itu kaki tangannya sa-

perti orang di-ikat, tiadalah bolih bergrak-grak rupanya; maka
Saif-al-Yezan pun merasai sakit yang amat sangat. Adalah hal

orang yang bertujoh itu, maka pergilah ia kapada tempat
api itu, maka sujudlah ia pada api itu katujoh-tujohnya

itu. Telah marika itu sujud pada api itu maka dengan
kuasa Allah taala handak menunjokkan perbuatannya kapada
hambanya itu, maka kaluarlah saorang deri dalam api itu

dengan besar dan tingginya, pada tangannya suatu tombak
deripada api juga, dan badannya pun deripada api juga, dan
mulutnya pun kaluarlah api bernyala-nyala. Maka orang itu

pun berkata pada saorang deripada orang bertujoh itu, nama-
nya Bernoh, " Lekaslah angkau meninggalkan sehermu itu

pada Saif-al-Yezan, serta angkau masok pada agamanya; jikalau

tiada angkau ikut agamanya aku tikam padamu dengan tom-
bakku ini, dengan api." Serta Bernoh itu mendengar dan me-
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lihat hal.yang deinikian itu maka ia pun terkejutlah, di-ang-

katnya kapalanya deripada sujud itu, lalu pergi mendapatkan
Saif-al-Yezan serta katanya, " Yah Saif-al-Yezan, hulurkanlah

tanganmu serta angkau ajarkanlah pada aku agamamu itu."

Maka kata Saif-al-Yezan, " Hei sudaraku, dan kaki tanganku
ini saperti orang terikat adanya." Maka Bernoh itu pun mem-
bukakan sehernya itu, telah, berkatalah Saif-al-Yezan, " Kata-

lah olihmu, 'La ilah illah Allah, Ibrahim Khalil Allah'."

Maka Bernoh itu pun bekatalah kalimat, " La ilah illah Allah,

Ibrahim Khalil Allah." Kamudian maka Saif-al-Yezan ber-

tanya, " Apa-kah namamuangkau ini ? " Maka kata Bernoh,
" Namaku Bernoh." Kamudian maka berkata Saif-al-Yezan,
" Hei Bernoh, siapakah membri tahu namaku ini kapadamu ?"

Telah, Bernoh chetrakanlah segala yang dilihatnya pada
waktu sujudnya pada api itu. Serta Saif-al-Yezan mendengar
perkataan Bernoh itu, maka Saif-al-Yezan pun terlalulah ajaib

sabesar-besar ajaib. Maka kata Bernoh, "Yah Saif-al-Yezan,

marilah kita lari deripada tempat ini." Kata Saif-al-Yezan,
" Bagimana bolih kita turun deripada gunong ini? Telah
aku melihat terlalu amat tingginya, serta dengan lichinnya."

Maka Bernoh itu membacha sehernya, lalu melumpatlah ia

saperti burung kaduanya marika itu, telah sampailah kabawah
gunong itu, lalu berjalanlah ia.

Satelah itu, maka orang yang beranam itu pun mengang-
katlah kapalanya deripada sujudnya, telah dilihatnya Bernoh
itu tiada lagi pada tempat itu, serta dengan orang yang dike-

nakannya seher itu pun hilang deripada tempat itu. Maka di-

pandangnya kabawah gunong itu maka dilihatnya Bernoh ada
berjalan membawaorang itu. Telah, berkata orang yang ber-

anam itu kapada Bernoh, " Hei, kamana angkau bawa korban
tuan kita itu? Nanti kami katakan kapada Eaja." Kamudian
orang yang beranam itu pun berjalan mendapatkan Eajanya
mengatakan segala hal Bernoh. Maka Eaja itu pun terlalu

sangat marahnya, maka surohnyalah kejar pada rayatnya itu,

menyuroh tangkap Bernoh serta orang yang dibawanya itu.

Maka segala rayat itu pun mengejarilah Bernoh itu. Maka
Bernoh itu pun melihat orang banyak mengejar, maka kata
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Bernoh pada Saif-al-Yezan, " Banyaklah orang datang menge-
jari kita ini, didalam itu orang seher, dan ada orang yang
tiada sehernya." Telah, berkata Bernoh, "Orang yang ber-

seher itu aku melawan, dan orang yang tiada berseher itu

angkau melawamnya." Maka segala orang itu pun bertemu-
lah pada Saif-al-Yezan serta Bernoh itu ; maka Saif-al-Yezan

serta Bernoh itu pun melawanlah sakalian orang itu, berprang

kadua pihak itu tiada beralahan.

Maka saketika itu jua datang Akesah pun mengangkat
Saif-al-Yezan serta Bernoh, mengangkatlah dibawanya ter-

bang. Telah orang itu sakalian tiadalah melihat Saif-al-Yezan

serta Bernoh itu maka kembalilah sakalian orang itu membra
tahu kapada Eajanya hal Saif-al-Yezan serta Bernoh itu

tiadalah kalihatan lagi. Maka Eaja pun heiranlah mendengar
perkataan orang itu.

Maka berkata Bernoh kapada Saif-al-Yezan, " Siapa yang
mengangkat kita ini?" Maka kata Saif-al-Yezan, "Akesah
yang mengangkat akankita ini." Maka kata Saif-al-Yezan, "Hei
Akesah, siapa membri tahu padamu itu?" Maka jawab Akesah
" Airodl membri tahu kapada aku." Telah, berkata Saif-al-

Yezan, "Hei Akesah, bawalah aku ka negri Raja Abu Tat itu."

Telah, Akesah pun mengangkat Saif-al-Yezan serta Bernoh
membawaterbang ka negri Abu Tat itu.

Maka tersebutlah perkataan Raja Abu Tat berprang
dengan mantrinya itu : —Sahari-hari berprang juga, telah,

kapada suatu hari prang itu maka Raja Abu Tat berkata,
" Jikalau benar agama Islam ini datanglah bantuan deri mana-
mana." Maka dengan takdir Allah taala telah kalihatan debu
berbangkit terlalu banyaknya. Telah berhenti debu itu, maka
kalihatan dua orang, datangnya ka medan ; kamudian kadua
pasokan itu punberhentilah, tiada berpranglah. Maka Saif-al-

Yezan serta Bernoh pun sampailah pada tempat peprangan
itu. Maka Raja Abu Tat melihatkan Saif-al-Yezan, lalulah

Raja pun mendapatkan Saif-al-Yezan. Maka Raja Abu Tat pun
chetrakan segala hal ahwalnya yang telah lalu itu, serta Raja
Abu Tat pun meminta ampunlah deripada perbuatannya pada
Seti Shameh itu ; lalu dibawanya masok Saif-al-Yezan dengan
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Bernoh dijempakan pada Seti Shameh. Maka Raja minta
ampunlah pada Saif-al-Yezan, dan diampunkannyalah pada
Eaja Abu Tat segala perbuatannya itu. Maka segala mantri

serta rayat itu pun datanglah mendapatkan pada Saif-al-Yezan

serta membawaimanlah sakaliannya itu. Maka Saif-al-Yezan

serta Raja dan Bernob, serta mantri bersuka-sukaanlah
sakalian pun. Demikianlah halnya marika sakalian.

Satelah itu, ada pada suatu hari Bernoh bertanyalah

kapada Saif-al-Yezan, " Apa sebabnya angkau ini menjadi
kasusahan yang demikian itu?" Maka lalu Saif-al-Yezan

cherterakanlah pada Bernoh deripada awalnya datanglah ka
akhirnya. Maka lalu Bernoh berkata, "Yah Saif-al-Yezan,

antarkanlah aku pada negri Kemrih itu." Maka kata Saif-al-

Yezan pada Akesah, " Hei Akesah, antarkanlah Bernoh ini ka
negri Kemrih." Maka Akesah pun mengangkatlah Bernoh
dibawanya ka negri Kemrih itu ; kamudian datanglah Akesah
pada Saif-al-Yezan. Maka kata Saif-al-Yezan, " Antarkanlah
Seti Shameh itu kapada bapanya." Maka lalu ia berpesan
kapada Raja Malek al Afrah, " Janganlah dibri tahu, dan
buhyikan tanda kasukaan lagi ; biar memakai hitam." Maka
Akesah pun angkatlah Seti Shameh serta anaknya, dibawa
pergi ka negri Malek al Afrah itu. Maka Akesah pun datang-

lah kapada Saif-al-Yezan, dan kata Akesah pada Saif-al-Yezan,

"Apa lagi hajatmu pada aku?" Maka kata Saif-al-Yezan,
" Pergilah angkau dengan salamatnya."

Satelah itu maka Raja Abu Tat pun berkata pada Saif-al-

Yezan, " Yah pahlawan pada zemannya ini, sedia dahulu,

kamudian bolihlah kita pergi bersama-sama." Telah Raja
Abu Tat pun membikin kapal dua tiga buah. Satelah sudah
habislah kapal itu Raja serta anaknya dan bini serta Saif-

al-Yezan, dan mantrinya, dan lagi orang besar-besarnya pun
naikiah berlayer didalam kapal itu, dan kapal yang lain itu ber-

layer bersama-sama juga. Telah adalah hal pergi itu didalam
pelayeran maka Airodl pun datanglah membri tahu pada Saif-

al-Yezan. Maka Saif-al-Yezan pun tahulah Airodl datang
itu ; maka Saif-al-Yezan pun kaluarlah deri dalam kelambunya
mendapatkan Airodl. Maka kata Saif-al-Yezan, " Hei Airodl,
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siapa-kah membri tahu pada bondaku itu ?" Telah, Airodl

menyahut, " Akulah membri tahu, kerna Bernoh itu membuat
seher pada bondamu itu; ditanyanya pada aku, maka aku
katakanlah pada bondamu itu, kerna aku tiada tahu bohoDg

;

maka jika aku bohong nanti akuhangus." Maka kata Saif-al-

Yezan, " Hei, nantilah dahulu, aku masok kadalam kembara
ini, aku mengatakan kapada Raja, —lagi pula ia baharu masok
Islam, —lagi katakan padanya aku handak pergi lekas ka negri

Kemrih, bolihlah aku berjalan diatas ayer. Nantilah angkau
pegang tanganku sampai tiada tampak pada matanya, dan
angkau angkatlah aku ini." Maka kata Airodl, "Baiklah."

Maka Saif-al-Yezan pun masok kadalam kembara mengatakan
ia handak berjalan diatas ayer itu kerna handak lekas pergi.

Telah, kata Raja itu, "Dan kita berlayerlah juga." Maka
kata Saif-al-Yezan, " Dengan berkat agama Islam ini bolihlah

aku berjalan diatas ayer." Maka Raja itu serta mantrinya
pun mengantarlah sampai di bordu kapal itu, dan Saif-al-

Yezan pun turunlah berjalan diatas ayer itu sampai tiada

tampak pada mata orang itu ; maka Airodl angkatlah dibawa-
nya terbang itu. Maka datanglah surohan Kemrih memanggil
Airodl. Maka kata Saif-al-Yezan, " Bei Airodl, janganlah

angkau buangkan aku ini di laut, melainkan bawakan ka darat."

Makadibuangkanolih Airodl akan Saif-al-Yezan pada satu pulau.

Telah, Saif-al-Yezan berjalanlah pada pulau itu, maka
bertemulah Saif-al-Yezan dengan suatu pintu, kechil tempat-

nya. Maka telah Saif-al-Yezan dibukanya pintu itu, lalu Saif-

al-Yezan masoklah kadalam pintu itu ; makin masok makin
besar, lagi trang, serta luasnya, tampak berchahaya-chahaya
pula, saperti mata-haritrangnya. Maka Saif-al-Yezan berjalan-

lah masok kadalamnya itu telah Saif-al-Yezan melihat saorang

duduk, terlalulah tinggi tempat kadudukannya, ampat puloh
tingginya. Maka Saif-al-Yezan berkata pada sendirinya, " Jin-

kah ini, atau manusia-kah ini?" Maka Saif-al-Yezan lalulah

mendapatkan padanya itu, maka ia pun terpandanglah pada
Saif-al-Yezan, telah orang itu takut juga. Maka kata Saif-al-

Yezan "Angkau ini manusia-kah, atau jin-kah ?" Maka
kata orang itu, " Aku manusia juga." Telah, kata orang itu
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pada Saif-al-Yezan, " Angkau ini derimana datangmu ini?"

Maka jawab Saif-al-Yezan, " Aku ini orang rosak, maka aku
sampai kamari ini." Telah, hertanya Saif-al-Yezan pada
orang itu, " Angkau apa-kahbuat pada tempat ini? Ada ayer
kolam, apa-kah, dihadapanmu itu?" Maka kata orang itu "Aku
menunggu pada kolam ini sudah tiga hari lamanya deripada

sahari bulan Muharram sampailah sapuloh hari bulan Muhar-
ram, menanti ayer kolam ini raenjadi berjenis-jenis warnanya.
Maka kamudian nanti mendideh ayer itu ; maka kaluarlah sa-

ekor ketam, lalu ku ambillah ketam itu; telah, ku bawalah
kaluar deripada tempat ini ; maka adalah kapal menanti aku
handak mengambil aku, maka aku pun juallah ketam itu pada
orang kapal itu ; dengan harga ketam itu telah chukoplah
makananku satahun serta dengan orang negriku; maka aku
pun disinggakan pada negri aku." Kamudian maka kata

orang itu pada Saif-al-Yezan, " Janganlah angkau membuat
anyaya pada aku ini." Maka kata Saif-al-Yezan, bertanya

pula pada orang itu, " Apalah gunanya ketam itu maka bagitu

besar harganya?" Berkata orang itu, "Ketam ini, jikalau

orang buta, baharu jadi atau kamudian, ketam inilah obatnya;
diambilnya ketam itu, diasah pada batu, telah, dibubuhkannya
pada mata sakit itu." Maka Saif-al-Yezan pun duduklah
bersama-saraa orang tua itu. Satelah sampailah sapuloh

hari bulan Muharram itu maka ayer itu jadilah warna berjenis

jenis rupanya, kamudian mendidehlah ayer itu, telah timbullah

dua ekor. ketam, lalu diambililah olih orang tua itu ; telah,

dibrikannya sa-ekor j)ada Saif-al-Yezan serta katanya, "Brapa
lamanya sudah aku menunggu pada tempat ini, sa-ekor jua

timbul ketam ini, pada tahun ini dua ekor; rezekimu itulah."

Satelah itu kaluarlah marika itu deripada tempat itu, telah,

kapal pun ada nanti, maka orang itu dengan Saif-al-Yezan

naiklah kapal. Maka orang itu pun brikanlah ketam itu pada
nakhoda kapal itu dengan kata orang itu, " Ada lagi sa-ekor

ketam pada kawanku itu." Maka kata olih nakhoda kapal itu
" Tiadalah bagitu banyaknya wang pada aku."

Maka kapal itu pun berlayerlah, dan Saif-al-Yezan pun
bertanyalah pada orang itu, " Handak kamana angkau ini
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pergi?" Maka jawab orang itu, " Aka handak ka negriku
itu." Maka kata Siif-al-Yezan, " Kasihlah pada aku suatu
sampan, biarlah aku pergi dengan haiku." Maka nakhoda
kapal menyuroh orangnya bri sabuah sampan dengan pengayoh-
nya ; maka Saif-al- Yezan pun masoklah kadalam sampan itu.

Maka berkayohlah Saif-al-Yezan didalam laut itu, dan kapal
itu pun berlayerlah kapada negrinya.

Maka Saif-al- Yezan berhanyutlah didalam laut itu ; antara

bebrapa lamanya didalam laut itu maka tiba-tiba pada suatu
hari telah sampailah kapada tempat ayer yang berpusing-

pusing. Telah dilihat Saif-al-Yezan akan hal ayer itu ber-

pusing-pusing maka ia pun terjunlah deripada prahu itu,

menchampakkan dirinya kadalam laut itu. Telah, dtpandang-
nya prahu itu berpusing-pusing deripada ayer berpusing-pusing,

lalu tinggelamlah. Maka Saif-al-Yezan pun hanyutkanlah
dirinya bernang didalam laut itu, tiadalah ia kuasa lagi bernang
dengan lapar dahaganya, melainkan apa yang ada pada dirinya

habislah diluchutkannyalah hingga tinggal sakeping seluar

sahaja. Kamudian, takdir Allah taala, maka sampailah ia ka
tepi daratan negri China.

Serta kalihatanlah satelah tiada bersuara lagi deripada

letehnya. Telah dilihatnya pada badannya suatu pun tiada,

hanya sakeping seluarnya jua yang ada padanya. Telah,

teringatlah ia ketam yang sakti itu, lagi dirabanya kapada
tempat yang dimasokkannya didalam tempat itu, maka adalah

ketam itu. Kamudian maka berjalanlah ia masok kadalam
negri itu. Telah sampailah ia kapada suatu tempat maka
dilihatnya adalah ampat puloh orang yang kena jemur dengan
pasongnya, serta dengan bebrapa banyak orang menghadap
mengawali kapada orang itu. Maka lalu Saif-al-Yezan pun
bertanyalah kapada orang yang berkawal itu, " Apalah dosa

orang ini maka dijemurkan pada tempat ini?" Telah dijawab

olih pengawal itu, " Inilah tabib yang termashor kapada negri

China ini : maka adalah saorang anak Eaja perampuan mata-

nya buta, maka segala tabib ini mengobati maka tiada semboh;
telah itulah Eaja menghukumkan yang demikian itu." Lalu
kata Saif-al-Yezan kapada penghulu kawal itu, " Pergilah
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angkau membri tahu pada Eajarau itu, katakan adalah saorang
tabib datang handak membri obat anak Eaja itu kalau bolih

baik." Maka kata penghulu kawal itu kapada Saif-al-Yezan,
" Baiklab angkau lepas pergi deri sini : dan bebrapa tabib yang
besar akan mengobatkan tiada mahu baik," kata penghulu itu,
" dan aku kasihan meiihat angkau ini." Maka kata Saif-al-

Yezan, " Pergilah angkau membri tahu pada Eajamu itu, dan
aku pun datang didalam itu handak membri obat anak Eaja
itu juga; maka adalah obatnya ku bawa." Maka kata peng-
hulu kawal itu, "Angkau ini handak mati-kah? Tiada-kah
angkau lihat tabib ini yang pandai ? Baginilah seksa diperolih-

nya ; dan aku tiada mahu membri tahu kapada Eaja sebab
belas hatiku meiihat padamu itu." Maka kata Saif-al-Yezan,
" Jika angkau tiada handak membri tahu, dan tunjokkanlah
rumah Eaja itu, biarlah aku sendiri pergi mendapatkan Eaja
itu." Maka kata penghulu kawal itu, " Jalanlah angkau itu,

nanti angkau mendapat suatu pintu tempat adalah disitu suatu
loching; telah, angkau goyanglah loching itu nanti datang
orang bertanya pada angkau : apa-apa yang angkau mahu
katakanlah kapada orang itu."

Maka Saif-al-Yezan pun berjalanlah menuju tempat itu,

telah, bertemulah ia loching itu, dan orang yang berjaga

loching datanglah memereksa pada Saif-al-Yezan. Maka
katanya, "Aku suatu tabib, aku handak membri obat pada
anak Eaja yang sakit mata itu." Maka kata orang itu pada
Saif-al-l

r
ezan, " Ada-kah angkau lihat tempat yang lalu itu,

orang yang diseksa itu?" Maka kata Saif-al-Yezan, "Aku
lihat. Janganlah angkau banyak katamu pada aku ini. Per-
gilah angkau katakan pada Eajamu itu~." Maka orang itu

pun pergilah membri tahu pada Eaja itu. Maka kata Eaja,

Bawalah kamari orang itu." Maka orang yang menjaga
loching itu pun pergikih memanggil Saif-al-Yezan lalu dibawa-
nya Saif-al-Yezan kapada Eaja itu. Maka kata Eaja itu pada
Saif-al-Yezan, "Dan iya-kah angkau handak membri obat
kapada anakku itu?" Maka kata Saif-al-Yezan, "Aku
mendengar khabar anakmu itu buta matanya, maka aku pun
ada membawaobat. Telah aku pun berlayerlah didalam kapal
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handak kamari ; dengan takdir Allah taala maka pechahlah
kapal itu, telah bebrapa orang mati, ada yang salamat. Aku
ini dengan salamat jua, maka aku serta obat aku jua yang
lepas deripada bahaya itu." Maka kata Eaja itu pada Saif-al-

Yezan, " Adakah angkau melihat orang yang ampat puloh itu

yang kena seksa itu?" Maka kata Saif-al-Yezan, " Ada aku
lihat." Telah, kata Eaja itu, " Jikalau angkau membri obat

anakku itu, jika semboh aku bri kawin padamu, dan lagi sapa-

roh hasil negri ini aku brikan dikau. Jika tiada semboh anak-

ku itu aku bunoh akan dikau." Telah, berkata Saif-al-Yezan,
" Jika anakmu itu semboh deripada penyakitnya aku pintalah

lepaskan orang yang ampat puloh itu." Kata Eaja itu, "Baik-
lah, aku lepaskanlah."

Telah, Eaja itu berkata pada dayang-dayangnya, " Pergi-

lah angkau katakan pada anakku itu, ' Adalah tabib baharu
datang handak membri obat padamu.' " Telah, dijawab anak
Eaja itu, " Ini tabib pun saperti yang ampat puloh itu, bukan-
nya ? Aku tiada berobat lagi." Maka Eaja dan anak Eaja
itu pun bagitu juga katanya. Telah, Eaja pun membi pakaian

pada Saif-al-Yezan, serta Eaja berkata kapada dayang-dayang-
nya itu, " Bawalah masok tabib ini sopaya dibrinya obat

padanya." Maka lalulah dibawanya masok olih dayang-
dayang itu ka mahligi anak Eaja itu. Maka Saif-al-Yezan

pun masoklah melihat anak Eaja itu. Maka Saif-al-Yezan

berkata, " Ambillah batu pengasah obat, bawa kamari dengan
ayer sadikit." Telah, dibawa oranglah batu asahan obat itu

serta ayer kahadapan Saif-al-Yezan. Lalu dikaluarkanlah

ketam itu, maka diasahnyalah ketam itu pada batu asahan
;

telah, diambilnya dengan dua jarinya lalu dipakaikannyalah

di mata anak Eaja itu ; dan serta kena obat itu pada matanya
anak Eaja itu lalu ia pun rebahlah, tiada sedar kapada dirinya.

Maka Saif-al-Yezan pun menggigit jarinya dengan heirannya,

serta dengan katakutannya. Telah, dayang-dayang pun yang
bertunggu melihat anak Eaja itu rebah pengsan, maka disang-

kanya mati sakaliannya orang itu serta mengatakan, ''Matilah

anak Eaja kita ini." Maka menangislah sakalian dayang-
dayangnya serta pengasohnya samoanya, lalu pergilah kapada
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Eajanya, raaka katanya, " Tabib apa-kah itu yang tuanku
suroh kasih obat itu? Sudahlah dibunohkannya anak tuanku.

Dan biarlah buta, janganlah mati ! Sekarang ini anak tuanku
itu sudahlah mati." Maka Raja pun masoklah melihat hal

anaknya itu dengan marahnya tiadalah terkata-kata lagi Raja
itu.

Maka hal Saif-al-Yezan serta melihat anak Raja itu bergrak

sadikit-sadikit kakinya maka Saif-al-Yezan tetaplah hatinya.

Maka anak Raja itu pun bangunlah, serta memandang kapada
Saif-al-Yezan, lalu berpeloklah kaduanya dengan bertangis-

tangisanlah. Maka Raja pun sampailah serta melihat anak-

nya itu yang demikian, maka Raja pun heiranlah. Maka kata

anak Raja itu kapada bapanya, " Inilah orang yang melepas-

kan aku deripada tempat jin itu. Inilah orang ; dan aku tan-

giskan dia ini hingga sampai mataku buta," ia mengatakan pada
bapanya. Maka Raja pun terlalu amat sukanya, serta Raja
pun memuliakan pada Saif-al-Yezan, dan Raja memliharakan-
lah sabaik-baik akan Saif-al-Yezan itu. Satelah itu berkata

Saif-al-Yezan pada Raja meminta lepaskan orang yang ampat
puloh itu. Maka Raja pun menyuroh melepaskan orang yang
diseksa itu, serta ia suroh membawa kamari kapada Saif-al-

Yezan. Maka orang itu pun melihat Saif-al-Yezan, maka
sakalian marika itu pun memintalah doa pada Saif-al-Yezan,

telah Raja melepaskanlah sakalian orang itu.

Kamudian maka datanglah pada hari yang baik maka
Raja pun kawinkanlah Saif-al-Yezan dengan anaknya Nahid

;

maka Saif-al-Yezan dengan Nahid itu pun duduklah bersuka-

sukaan.

Maka Airodl pun datanglah, maka kata Airodl, " Ya
Malek al zeman, datanglah karajaan bagimu, Bernoh mernang-

gil kapadamu." Lalu diangkatnyalah Saif-al-Yezan. Telah,

kata Nahid, " Ya Saif-al-Yezan, bawalah aku hersama-sama
dengan kerna Allah taala." Telah sudahlah dikabulkan doa-

nya, lalu diangkatlah Airodl akan Nahid bersama-sama Saif-

al-Yezan serta dibawanya pergi ka negri Kemrih kaatas bukit

Ahmar bersama-sama dengan Bernoh dan Sadon Zanji serta

dengan kawan-kawannya itu. Telah bertemulah Saif-al-Yezan
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pada Sadon Zanji serta Bernoh dan kawan-kawan Sadon
Zanji maka marika itu sakalian pun duduklah pada tempatnya
bersuka-sukaan makan dan minum.

Satelah itu maka Kemrih pun mendapatlah khabar sung-

gohnya Saif-al-Yezan sudah datang. Maka Kemrih pun
mendapatkan anaknya Saif-al-Yezan itu serta dengan makar-
nya, dan mengerebangkan rambutnya, serta dengan sabilah

pedang yang terhunus pula pada tangannya itu, serta bertangis-

tangisanlah dengan meratap juga. Maka serta sampai dihada-

pan Saif-al-Yezan maka ia pun menunjokkan pedangnya pada
Saif-al-Yezan, telah, kata Kemrih, " Hei anakku, ambillah

olibmu pedang ini keratlah leher aku ini sebab perbuatan aku
yang dahulu itu padamu. Maka aku pinta maaflah banyak-
banyak padamu serta kasihanmu pada aku ini." Maka Saif-

al-Yezan pun maafkanlah deripada perbuatannya bondanya
itu padanya. Lalu berkata Kemrih, " Hei anakku, marilah

angkau masok kadalam negrimu ini, bolih angkau memerentah-
kan negri Ahmar itu."

Dan satelah itu maka Saif-al-Yezan pun tidorlah pada
tempat Kemrih, maka Kemrih pun datanglah dengan perlahan-

perlahan melihat. Telah dilihatnya anaknya itu tidor, lalu ia

masok pada tempat tidor Saif-al-Yezan, maka diambilnya loh

amas itu. Maka dapatlah ka tangannya loh itu maka diba-

chanya ; maka kata Airodl, "Aku adalah dihadapanmu ini."

Maka kata Kemrih, " Hei Airodl, pergilah angkau ka negri

Aflaton, serta angkau berseru-seru kapada anak Eaja Afiaton

itu, kata, " Mahulah angkau orang yang menchuri kopiahmu
itu? " maka dijawab anak Eaja itu ' Mahu,' maka angkau ber-

kata pada orang itu, ' Angkau sakalian ini berdirikanlah tom-
bakmu baik-baik ; niat aku bawa orang itu '." Maka Airodl

pun pergilah menanyakan saperti kata Kemrih itu, maka
Airodl pun kembalilah pada Kemrih. Maka kata Kemrih,
" Hei Airodl, angkatlah anak zina ini, bawa pergi ka negri

Aflaton itu ; maka angkau lihat
;

jikalau orang negri itu ber-

dirikan tombaknya baik-baik maka angkau lepaskanlah saratus

gaz akan tingginya, lagi melintang angkau lepaskan dia." Maka
Airodl pun mengangkat akan Saif-al-Yezan didalam tidornya
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itu. Maka Saif-al-Yezan pun terkcjutiah, maka kata Saif-al-

Yezan, " Hei Airodl, kamana angkau bawa aku ini ? " Maka
kata Airodl, " Bondamu suroh buangkan pada negri Aflaton."

Telah Airodl pun sampailah ka negri itu, maka Airodl melihat

tombak pun terlalu banyak terdiri. Telah, kata orang negri itu

pada Airodl, " Hei orang yang membawa penehuri itu lepas-

kanlah penehuri itu, kita samoanya ini sambut dengan tom-
bak kita." Maka Airodl pun lepaskanlah Saif-al-Yezan itu

saratus gaz tingginya melintang. Maka Saif-al-Yezan tiada-

lah berhenti mulutnya, ia berkata, " Ya Satir! Satir! " Maka
adalah kira-kira tingginya sapuloh gaz lagi Saif-al-Yezan pun
dengan tiada di-ingatkan dirinya lagi, entah di langit-kah, en-

tah di bumi-kah, dengan takdir Allah taala Malek al din maka
saketika itu juga Akesah pun datanglah mengangkat pada Saif-

al-Yezan membawapergi ka negri Akesah sendirinya.

Telah, Akesah diribalah pada pangkuannya hingga sam-
pailah tiga hari, tiada juga Saif-al-Yezan sedar akan dirinya,

dan pada kaampat hari itu, baharulah ia sedar. Maka dili-

hatnya sendirinya diriba olih Akesah itu, maka Saif-al-Yezan

berkata pada Akesah, " Hei Akesah, bukankah aku pada
negri Aflaton? Siapa membri tahu padamu ini?" Maka
kata Akesah, " Airodl membri tahu pada aku ini." Maka kata

Saif-al-Yezan, " Hei Akesah, antarkanlah aku pada negri

anjing Kemrih itu." Maka kata Akesah, " Demi ism al atlim

tiadalah aku mengantarkan angkau hingga sampai tiga bulan
angkau duduk pada negriku ini, maka kamudian bolihlah aku
antarkan." Maka Saif-al-Yezan pun diamlah dengan Akesah
bersuka-sukaan, serta bermain-main didalam negri jin serta

Akesah itu.

Maka satelah itu tersebutlah perkataan deri hal Bernoh
serta Sadon Zanji itu. Telah Bernoh mendapat khabar hal

Saif-al-Yezan yang demikian itu, maka Bernoh membuat
seher pada Kemrih itu, tiadalah ia lagi senang scbab sakitnya

itu. Maka Bernoh dan Sadon Zanji serta rayatnya sakalian

pun kaluarlah deri dalam negri pergilah ka bukit Ahmar itu,

Maka Bernoh itu seialu kenalah sehernya itu pada Kemrih,
maka Kemrih itu pun saperti orang gila rupanya. Maka Kem-
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rih pua berkirim suratlah pada Raja Saif-al-Raad mengatakan
halnya itu, dengan kasakitannya itu yang dibuat olih Bernoh;
dan lagi pula Kemrih itu meminta tabib yang pandai kapada
Raja Saif-al-Raad. Maka Raja Saif-al-Raad pun mengantar-
lah tabib itu yang pandai. Maka tabib itu pun sampailah ka
negri Kemrih serta membri hormatlah pada Kemrih itu. Telah
tabib itu pun membri obat pada Kemrih, maka Kemrih,
itu pun sembohlah olihnya sadikit-sadikit. Maka Bernoh
itu pun tiadalah berhenti membubuhkan sehernya pada
Kemrih, maka Kemrih pun sakejap baik, dan sakejap sakit.

Itulah hal Kemrih; entah apa-kah yang diperbuat olih tabib

itu, maka adalah orang didalam istana itu membri tahu pada
Bernoh; demikian adanya marika itu.

Telah itu, maka tersebutlah perkataan Saif-al-Yezan

dengan Akesah bermain-main didalam negri Raja jin itu.

Satelah sampailah tiga bulan lamanya maka kata Saif-al-

Yezan kapada Akesah, " Hei Akesah, bawalah aku ini ka negri

Ahmar, telah rindulah aku kapada Bernoh dan Sadon Zanji

itu." Satelah itu maka Akesah mengangkatlah Saif-al-Yezan,

ia bawa terbang. Maka antara itu Saif-al-Yezan pun menchium
bau-bauan yang terlalu amat harum baunya, maka kata Saif-

al-Yezan, " Hei Akesah, bauan apa-kah ini ?" Maka jawab
Akesah, " Bauan ini deripada suatu kebun." Telah tiada brapa
lamanya bau-bauan itu pun hilanglah, lennyaplah itu. Maka
terpandanglah olih Saif-al-Yezan pada suatu kebun terlalu

amat besarnya ampat persigi
;

pada sasuatu persigi itu pintu,

maka pintunya terbuka pula. Telah, Saif-al-Yezan bertanya
pada Akesah itu. " Hei Akesah, kebun apa-kah ini ?" Maka
jawab Akesah, " Yang ampunya kebun itu ada suatu Raja
terlalu amat besar karajaannya, ialah yang ampunya kebun."
Maka berkata Saif-al-Yezan pada Akesah. " Bawalah aku
masok juga didalam kebun." Maka jawab olih Akesah, "Aku
tiada bolih masok didalam kebun itu deripada ampat pintu itu."

Maka kata Akesah, " Marilah kita lari deripada tempat ini,

kerna Raja itu terlalu amat pandai, lagi banyak nujumnya ;

lagi pun telah kebun itu pun diperbuatkan bagei anaknya
datang bermain-main, serta ia mandi, pada satahun sakali
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datang mandi, pada kolam itu dia turun : maka adalah batu

rokham putih didalamnya terlalu amat lichin ; serta ayer

kolam itu pun saperti bau ayer mawar : maka tepi kolam itu

berpatong, diperbuatnya saperti burung dan binatang yang
Iain-lain, maka adalah saperti kambing dan kijang dan rusa

rupanya, jenis-jenis adalah di tepi kolam itu
;

jika terpanjat

pada tepi kolam itu maka patong itu pun bermainlah ; terlalu

indah-indah diperbuatnya. Dan kami tiadalah sebutkan per-

buatan kebun padamu lagi. Maka adalah lagi sabuah kabeb,

tiangnya deripada yakut, dan dindingnya deripada zamrud,
dan atapnya deripada flruzah telah diperbuatnya." Maka
kata Akesah, " Ya Saif-al-Yezan, marilah kita pergi deripada

tempat ini." Maka kata Saif-al-Yezan, " Satapak pun tiada

aku mahu bergrak deri sini lagi ; dan aku handak masok juga

pada kebuu ini." Maka kata Akesah, " Ya Saif-al-Yezan,

angkau tiada tahu Eaja itu punya kapandaian, dan terlebih

baiklah kita lari deripada tempat ini janganlah kita dapat

suatu kajahatan." Maka brapa dikatakan olih Akesah itu pada
Saif-al-Yezan tiada juga didengarnya. Maka kata Akesah
pada Saif-al-Yezan, "Jika angkau handak masok didalam
kebun itu baiklah, jangan lama, kerna aku tiada bolih masok,
dan aku menanti pada tempat aku duduk ini."

Maka Saif-al-Yezan pun masok didalam kebun, maka
heiranlah ia melihat temasha itu, dan perbuatan kebun itu.

Maka Saif-al-Yezan pun berjalanlah berkeliling kebun itu,

maka sampailah ia pada 'kolam itu ; maka Saif-al-Yezan ter-

chengang-chenganglah melihat patong bermain-main. Dan
antara ia melihat telah datanglah tujoh eker patong itu saperti

burung rupanya dan besarnya saperti kuda. Maka Saif-al-

Yezan katakutanlah lalu bersembunyilah pada suatu tempat.

Telah, dilihatnya tujoh ekor yang saperti burung rupanya itu

pun di penjuru kolam itu telah menjadi orang perampuan.
Sb

Maka turunlah saorang, ia membukakan baju terbang itu,

maka ditarohkan pada batu besar saperti sabuah balai, dengan
ukirnya diatas batu itu ; maka lalu yang lainnya itu pun
turunlah ; saorang jua yang tiada mahu turun. Telah, berkata

kawannya yang beranam itu, " Ya Seti, marilah Seti turun
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mandi, kerna kifca ini satahun sakali datang mandi pada kebun
ini." Maka berkata perampuan yang tiada mahu turun itu,
" Tiada sedap hatiku ini, dan berdebar-debar rasanya hatiku."

Maka kata yang beranam orang itu, " Ya Seti, siapa-kah yang
bolih sampai pada tempat kita ini ?" Maka saorang itu pun
turunlah serta membuka bajunya terbang itu ; telah ditaroh-

nya pada tempat itu juga, dan dibukanya akan pakaiannya
lalulah mandi serta bermain- main didalam kolam itu. Telah
Saif-al-Yezan pun terpandanglah pada perampuan itu yang
turun kamudian, maka Saif-al-Yezan pun terlalulah berahinya.

Telah, Saif-al-Yezan pun perlahan perlahanlah pergi kaluar

mengambil baju terbang orang yang kamudian turun itu, lalu

disembunyikannyalah baju terbang itu. Maka ia pun kaluar-

lah pergi mendapatkan Akesah itu. Maka kata Saif-al-Yezan,
" Hei Akesah aku handak akan perampuan itu telah kalihat-

annya pada aku ini, ia mandi didalam kebun itu." Maka kata

Akesah, " Ya Saif-al-Yezan, janganlah angkau handak membi-
nasakan dirimu itu. Marilah kita lari kapada tempat yang
lain." Maka Saif-al-Yezan berkata, " Demi ism al atlim itu

tiadalah aku mahu undor deripada tempat ini
;

jikalau belum
aku ambil perampuan yang ku pandang itu belumlah aku
pergi deripada tempat ini." Maka kata Akesah pada Saif-al-

Yezan, " Angkau tiada tahu hal kebun ini, dan siapa yang
ampunya ; kerna Raja itu membuatkan kebun ini akan
anaknya datang mandi satahun sakali juga. Maka adalah

perampuan yang turun kamudian itu ialah anak Raja yang
ampunya kebun itu, dan yang anam orang marika itu

mantrinya. Maka adalah perampuan yang turun kamudian
itu namanya Meniatin Nafus, ialah menjadi Raja pada sabuah
negrinya, kerna tiadalah bolih laki-laki masok kadalam negri

itu, klak dibunohnya dengan sajahat-jahat bunoh juga. Maka
sakaliannya rayatnya itu pun didalam negri itu sakaliannya

perampuan jua, dan tiadalah perampuan yang tua-tua disitu."

Maka kata Akesah, " Marilah kita berjalan dengan hal kita."

Maka kata Saif-al-Yezan, " Biarlah aku mati dalam tempat
ini dengan berahiku." Maka Saif-al-Yezan menagislah yang
amat sangat. " Maka kata Akesah, " Angkau ini terlalu kras
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hatimu dengan tegarmu itu juga." Maka Akesah pun melihat

hal yang demikian Saif-al-Yezan, maka hatinya Akesah belas-

lah, kata Akesah, " Hei sudaraku Saif-al-Yezan, masoklah
angkau pada kebun itu, angkau bersembunyilah, janganlah

perampuan itu melihat pad amu ; maka angkau churilah baju

terbang perampuan yang turun kamudian itu, maka angkau
sembunyikanlah baju itu. Maka perampuan itu telah habislah

mandi itu ia memakai pakaiannya masing-masing, kamudian
handak memakai baju terbang itu. Telah dilihatnya baju

terbang anak Eaja itu tiada, maka dicharinya baju terbang itu

tiada juga dapat. Telah, kata marika itu yang beranam itu,

' Ya Seti, nantilah dahulu, hamba pergi mengambil baju ter-

bang yang lain.' Maka marika itu yang beranam itu pun
pergilah ; tinggallah Meniatin Nafus saorang dirinya. Maka
angkau pun tampakkanlah dirimu pada Meniatin Nafus ; telah

baju itu pun angkau tunjokkan sadikit-sadikit padanya. Serta

ia pandang padamu itu, serta baju itu, nanti dikejarnya

padamu itu. Jangan angkau bri dipegang badanmu didalam
kebun itu sampai didapatnya tempat ini. Jikalau ada
untongmu maka bertemulah angkau padanya : jikalau tiada

bertemu melainkan pada tahun yang lainlah."

Satelah Saif-al-Yezan mendengar perkataan Akesah itu,

maka ia pun masok dalam kebun itu dengan bersembunyilah.

Telah, hal perampuan itu, telah sudahlah memakai pakaiannya
serta handak memakai baju terbang itu, satu bajunya itu tiada

berchurak, hanyalah yang tiada berchurak itulah yang dichari-

nya pada tempat-tempat itu, tiada juga dapat. Maka
perampuan beranam itu pun memakai bajunya terbang itu,

lalu ia pergi mengambil baju yang lain. Maka tinggallah

Meniatin Nafus saorang juga. Maka Saif-al-Yezan tampakkan
dirinya, serta baju itu pun tampaklah kapada Meniatin Nafus.

Maka Meniatin Nafus itu pun melihat saorang laki-laki, maka
berkata ia, " Siapa membawa angkau kamari ini?" Lalu
dikejarnya Saif-al-Yezan, maka ia pun larilah. Meniatin
Nafus kejar juga serta marahnya yang amat sangat, sampailah

lepas kebun dikejarnya juga. Maka kata Akesah, " Hei
sudaraku Saif-al-Yezan, tangkaplah tangannya bawa kamari."
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Maka kata Meniatin Nafus, " ETei Akesah, angkaulah membawa
laki-laki ini, menunjokkan kebun itu. Angkau tiada tahu-kali

bapakukapandaiannya, dengan hikmatnya, dan kabesarannya ?"

Maka jawab Akesah, " Aku tahu bapamu Eaja, angkau pun
Eaja juga anak Eaja itu. Saif-al-Yezan itu pun anak Eaja, lagi

ia pun Eaja juga." Maka lalu diangkat olih Akesah Meniatin

Nafus serta dengan Saif-al-Yezan, lalu dibawanya terbang

kembali di negri Akesah juga.

Satelah itu, adalah hal orang yang beranam : marika itu

pergi mengambil baju terbang Eajanya itu : telah didapatinya

tiada lagi Meniatin Nafus pada kebun itu. Telah, kembalilah

orang itu pergi membri tahu kapada bapanya Meniatin Nafus
sudah hilang. Maka Eaja pun suroh pergi menchari anaknya.

tiada juga bertemu. Kamudian maka Eaja itu pun menchari
juga. Shahadan Eaja itu pun menjadikan Eaja pada negri

perampuan itu anaknya yang tua, namanya Nur-al-Hedi

ialah yang memerentahkan negri perampuan itu.

Satelah itu maka tersebutlah perkataan chetranya Saif-

al-Yezan dengan Meniatin Nafus duduklah pada negri Akesah.

Maka Akesah pun berjumpa pada Meniatin Nafus dengan
perkataan yang lemah lembut, maka dengan bebrapa pakaian

yang mulia-mulia deripada mutu manikam, dan amas, dan
perak dipakaikannya Meniatin Nafus, sampailah lembutlah
hatinya Meniatin Nafus itu, kerna Akesah pun saorang peram-
puan juga. Lalu dikawinkannyalah Akesah Saif al-Yezan

dengan Meniatin Nafus. Maka Saif-al-Yezan pun dengan
Meniatin Nafus bersuka-sukaanlah laki istri.

Satelah itu maka kata Saif-al-Yezan kapada Akesah, "Hei
Akesah, bawalah aku pergi ka negri Ahmar." Maka Akesah
pun mengangkatlah Saif-al-Yezan serta dengan Meniatin
Nafus, ia bawa terbang sambil bermain-main ; dimana bertemu
bukit disinggahlah, maka Akesah mencharikan makanan Saif-

al-Yezan, kamudian maka Akesah pun membawaSaif-al-Yezan

terbang pula. Maka sampailah ia kapada sabuah pulau, maka
disinggah pula pada pulau itu. Adalah didalam pulau itu

suatu pohon buahan terlalu rendang, dengan buahnya, serta

buahnya terlalu amat banyak masak-masak. Bertambah pula
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ayer pada pulau itu dengan putih jernehnya. Maka kata

Saif-al-Yezan kapada Akesah itu, " Biarlah aku duduk di

pulau ini." Maka kata Akesah, " Baiklah." Kamudian maka
Akesah pun pergilah mencharikan kijang, dan rusa, dibawanya
kapada Saif-al-Yezan. Maka kata Saif-al-Yezan, " Hei Ake-
sah, pergilah angkau dengan salamat-salamatmu." Maka
Saif-al-Yezan pun tinggallah pada pulau itu dengan sa-

orang dirinya laki istri, ia duduk bermain-main, bersuka-

sukaan.

Maka tersebutlah perkataan Raja Abu Tat beriayer itu.

Maka korang ayer dan kayu api didalam pelayeran itu, maka
kapal itu pun handaklah mengambil kayu dan ayer, telah

singgah kapal pada pulau itu, lalu sampan kapal itu pun per-

gilah di pulau itu. Maka sampailah sampan itu lalu naiklah

orangnya, terlihatlah Saif-al-Yezan dengan saorang perampuan
yang terlalu amat chantek mileknya ada di pulau itu. Maka
Saif-al-Yezan pun bertanyalah pada orang sampan itu akan
kapal, derimana itu. Maka jawab orang sampan itu, " Kapal
Raja Abu Tat." Maka kata Saif-al-Yezan pada orang sampan
itu, " Pergilah angkau membri tahu Rajamu itu aku ada disini

menanti." Maka orang sampan itu pun pergilah dengan
segranya membri tahu pada Rajanya, katanya, " Ya tuanku,

Saif-al-Yezan ! maka adalah saorang perampuan terlalu elok-

nya serta chanteknya pula, adalah didalam pulau itu ; ia suroh

membri tahu kabawah duli tuanku." Maka Raja Abu Tat
mendengar kata-kata orangnya itu, telah Raja Abu Tat pun
membawalah istrinya pergi ka pulau itu, dengan mantrinya
sakalian, serta orang besar-besar mendapatkan Saif-al-Yezan.

Telah itu, maka bertemulah marika itu pada Saif-al-Yezan,

serta membri hormatlah kapada Raja Saif-al-Yezan. Maka
Raja Abu Tat itu pun bertanyalah kapada Saif-al-Yezan,
" Bagimana hal tuanku sampai kamari ?" Maka Saif-al-Yezan

pun berchettalah akan halnya deripada awal datang ka akhir-

nya. Maka kata Raja Abu Tat, " Telah aku pun heiranlah

mendengar perkataanmu itu." Maka Saif-al-Yezan serta Raja
itu pun bersuka-sukaan, dan bermain-main, serta memakan
buahan itu. Kamudian maka berlayerlah Saif-al-Yezan de-
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ngan Eaja Abu Tat itu, ia menuju ka negri Ahmar. Demikian-
lah halnya Saif-al-Yezan.

Satelah tersebutlah chetra Bernoh dengan Sadon Zanji

itu telah membuatkan seher pada Kemrih itu. Maka Kemrih
itu pun lupa-lupalah ingat, saperti orang yang tiada akal benar.

Maka Kemrih pun berkirim surat kapada Eaja Saif-al-Eaad

meminta tabib, dan mengatakan halnya pada Eaja Saif-al-Eaad

akan perbuatan Bernoh itu ; sakalian itu dikatakannya pada
Eaja Saif-al-Eaad. Maka Eaja Saif-al-Eaad pun memanggil
hakim Sakerdion, telah hakim Sakerdion pun datanglah kapada
Eaja Saif-al-Eaad. Maka berkata Eaja Saif-al-Eaad kapada
hakim Sakerdion itu, dan segala kata-kata didalam surat

Kemrih itu dikatakannya pada hakim Sakerdion. Telah, di-

jawab olih hakim Sakerdion pada Eajanya itu, " Adalah
saorang namanya Mimon terlebih besar pula deripada Sadon
Zanji itu. Adalah hal Mimon itu terlalu gagahnya, serta

dengan pahlawannya dengan braninya. Dan lagi Mimon itu

ialah Eaja pada tempatnya itu, serta orangnya pun banyak,
sakali-kali tiada ia mahu taalok pada Eaja yang Iain-lain ; dan
ialah yang bolih menangkap Sadon Zanji dan Bernoh itu."

Maka berkata Eaja Saif-al-Eaad, " Angkaulah pergi memanggil
Mimon itu dengan elahmu dan makarmu sampai ia datanglah
pada aku." Kerna hakim Sakerdion itu orang pandai dan
bijaksana.

Maka hakim Sakerdion pun pergilah menujukan pada
tempat Mimon itu. Lalu berjalanlah hakim Sakerdion itu,

antara bebrapa lamanya ia berjalan maka sampailah ia kapada
tempat Mimon itu, serta ia bertemu pada Mimon. Maka
hakim Sakerdion pun membri hormatlah pada Mimon, dan
Mimon pun membri hormat pula kapada hakim Sakerdion.
Kamudian berkata hakim Sakerdion pada Mimon, katanya
dengan lemah lembut, serta memujok pada Mimon, " Hei pah-
lawan yang tiada berlawan didalam alam ini bageimu, aku
datang ini deripada sebab Eaja Saif-al-Eaad menyuroh me-
manggil dikau, kerna Eaja Saif-al-Eaad handak bertemu
dengan dikau ini; maka Eaja Saif-al-Eaad terlalu amat suka
mendengar pahlawanmu itu." Lagi ia berkata akan halnya
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Sadon Zanji itu, perkataan yang keji-keji dikatakannya pada
Mimon. Lalu kata Mimon pada hakim Sakerdion, " Baiklah

aku handak pergi mendapatkan Raja Saif-al-Raad." Maka
antara brapa lamanya hakim Sakerdion memuji Mimon itu,

telah, Mimon terlalu suka. Maka Mimon menyuroh pada
rayatnya melangkap akan berjalan ka negri Raja Saif-al-Raad.

Satelah datang kapaia rayatnya lalu berjalanlah hakim Saker-

dion serta dengan Mimon, berjalan menuju negri Raja Saif-al-

Raad itu. Adalah kira-kira tengah hari perjalanan akan
sampai ka negri Raja Saif-al-Raad ; maka berhentilah hakim
Sakerdion dengan Mimon, maka hakim Sakerdion pun me-
nyuroh membri tahu pada Raja Saif-al-Raad, serta menyuroh
menjemput dengan sapertinya. Maka Raja Saif-al-Raad pun
menyuroh menyediakan orang menjemput itu. Telah itu

hakim Sakerdion dengan Mimon berjalanlah serta sampai,:

maka Raja Saif-al-Raad pun menanti. Maka Mimon itu pun
serta terpandanglah kapada Raja lalu membri hormatlah, serta

Raja itu pun membalas hormatnya itu juga. Maka Raja
Saif-al-Raad pun menyuroh duduk pada Mimon, dan Mimon
duduklah pada majelis Raja Saif-al-Raad itu. Telah diangkat-

lah makanan dan minuman itu, dan sakalian orang pun
masing-masing dengan hidangannya.

Satelah selesei deripada makan dan minum itu maka Raja
Saif-al-Raad pun berkata-katalah pada Mimon segala hal

ahwalnya Saif-al-Yezan dan Sadon Zanji itu; telah, kata Raja
Saif-al-Raad pada Mimon, " Jikalau angkau tangkap Saif-al-

Yezan dan Sadon Zanji itu bawa kapada aku nanti aku bri

kapadamu satengah hasil negri Absa."

Antara ia berkata itu maka datanglah ampat puloh orang

seher menchari Bernoh pada tempat itu. Maka dijawab hakim
Sakerdion pada orang seher itu, " Adalah Bernoh didalam
negri Ahmar, dan kita pun handak pergi menangkap Bernoh
itu juga, dan Saif-al-Yezan, dan Sadon Zanji yang derhaka
itu, bolihlah kita pergi bersama-sama." Maka orang seher

itu pun sukalah.

Maka Raja Saif-al-Raad sediakanlah akan rayatnya kira-

kira sapuloh ribu serta hulubalangnya, dan dua orang mantri
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yang diharap olih Raja Saif-al-Raad. Ada pun mantri yang
saorang itu ada padanya dua ekor harimau ; apabila mantri

itu berprang maka harimau itu sa-ekor di kirinya, dan sa-ekor

di kanannya. Maka hakim Sakerdion dan Mimon menjadi
kapala pada orang sapuloh ribu itu, dengan orang seller yang
ka-ampat pulohnya itu ; maka sakalian itu berjalanlah menu ju

negri Ahmar. Tiada brapa lamanya maka sampailah ia.ka

negri Ahmar, telah kalihatanlah kota Ahmar itu. Maka orang

yang datang itu berhentilah di luar negri itu, ia mendirikan
khemahnya masing-masiug.

Satelah itu maka Sadon Zanji pun serta Bernoh melihat

orang terlalu banyak datang itu. Maka Bernoh pun membuat
sehernya, maka kota itu pun tiadalah tampaklah olih orang

itu. Maka hakim Sakerdion dengan Mimon itu pun heiranlah

melihat halnya yang demikian itu ; akan tetapi orang seher

yang ampat puloh itu tahu ia akan pcrbuatan Bernoh itu,

maka dibatalkannyalah peL-buatan Bernoh itu. Maka adalah

marika itu duduklali pada tempatnya masing-masing. Maka
didalam antara itu Sadon Zanji pun membuat jalan peprargan
pada ofang yang datang itu: telah, sahari-hari berprang juga,

siang berprang, malam berbenti ; itulah halnya marika itu.

Satelah itu maka tersebutlah pula halnya kapal Raja Abu
Tat itu berlayer sampailah ka negri Ahmar itu, lalu marika itu

pun berjalan daratlah. Maka pada suatu hari prang itu ter-

lalulah besarnya, maka kalihatanlah terlalu banyak debu naik

ka udara, maka kadua pihaknya pun berhentilah prangnya.-

Telah, kadua pihak pun memandanglah didalam debu itu me-
lihat bantuannya, entah deri mana-mana-kah datangnya. Di-

dalam terlihat maka kalihatanlah Saif-al-Yezan dengan Raja
Abu Tat, serta dengan mantrinya ia membawaanak bininya,

dengan rayatnya pun, terlalu banyak datangnya itu. Maka
kata hakim Sakerdion kapada Mimon, " Yang datang itu Saif-

al-Yezan serta dengan Raja Abu Tat."

Maka Saif-al-Yezan pun sampailah pada tempat Sadon
Zanji dan Bernoh. Maka Bernoh menjabat tangan kapada
Saif-al-Yezan dan Rnja Abu Tat serta sakalian marika yang
datangnya itu : maka pada hari itu berhentilah prangnya.
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Maka pada kaesokan harinya itu telah . Mimon kaluarlah ka
medan dan berseru-seru ia dengan nyaring suaranya, " Hei
Saif-al-Yezan, bagini lamanya dimana angkau bersembunyi ?

Sekarang baiklah angkau melawan dengan daku." Maka Saif-

al-Yezan pun serta mendengar seru Mimon itu maka terlalulah

marahnya, serta meminta sinjatanya handak mendapatkan
Mimon itu. Lalu berkata Sadon Zanji, "Hei pahlawan,
nasihat aku janganlah tuan hamba pergi melawan Mimon itu

;

bukannya layak tuan hamba akan melawan dia ; biarlah hamba
pergi melawan dianya itu." Maka Sadon Zanji pun pergilah

berhadapan pada Mimon itu serta berkata, " Hei Mimon,
brapa-kah besar hatimu itu angkau brani memanggil guruku
itu? Maka aku lihat angkau ini saperti gembala kambing
juga pada mataku ini." Maka Mimon pun serta mendengar
perkataan Sadon Zanji itu maka ia pun terlalu marahnya
serta katanya, " Hei Sadon Zanji, angkau ini suatu budak yang
tiada berharga ; ku lihat angkau ini saperti juru masak nasi

orang juga pada mata aku." Maka Sadon Zanji pun marah-
lah pula terlalu sangat. Maka lalu tetak-menetak, tikam-

menikam, dan parang-memarang kaduanya pahlawan itu.;

maka sumpailah tengah hari tiada beralahan saorang jua pun.

Maka olih Mimon ditetaknya, maka kenalah kadua-dua lengan-

nya Sadon Zanji. Maka Saif-al-Yezan pun melihat halnya
Sadon Zanji luka itu, maka Saif-al-Yezan segralah pergi ka
tengah medan itu mendapatkan Mimon itu, maka Sadon Zanji

disuroh undor, dan Saif-al-Yezan pun melawanlah dengan
Mimon itu, berprang kaduanya pahlawan itu serta tikam-
menikam, tetak-menetak, parang-memarang, saorang pun tiada

beralahan. Maka Saif-al-Yezan marahlah, lalu ditikamnya
dengan batang tombaknya, maka kenalah di dadanya Mimon
lalu jatohlah ia. Maka Saif-al-Yezan menetak pula pada
Mimon, serta di-ikatnya, maka diserahkannya pada orangnya
Saif-al-Yezan. Maka hari pun petanglah, maka berhentilah

prangnya itu, satelah, masing-masing kembalilah.pada tempat-
nya.

Maka Saif-al-Yezan pun kembalilah pada tempatnya
duduk itu makan dan minum. Satelah seleseilah deripada

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 227

makan dan minum itu, maka Saif-al-Yezan menyuroh mem-
bawa Mimon ka penghadapannya. Maka Mimon pun di-

bawa oranglah dihadapan Saif-al-Yezan dengan ikatannya.

Maka kata Saif-al-Yezan, "Hei Mimon, bagimana angkau ku
tangkap ? " Maka jawab Mimon itu, " Bagimana laki-laki

menangkap samanya laki-laki di tengah medan itu." Maka
kata Saif-al-Yezan, " Angkau ini mahulah masok agama
Islam ? Jika angkau tiada masok agama Islam itu, melainkan

angkau aku bunoh." Telah itu, kata Mimon, " Aku masok
agama Islam, agamamu itu." Maka kata Saif-al-Yezan,
" Katalah olihmu, 'La ila illab Allah, Ibrahim Khalil Allah."'

Maka Mimon pun mengatakan kalimat, ' La ila illah

Allah, Ibrahim Khalil Allah.' Maka Saif-al-Yezan sendirinya

menguraikan ikatan itu, serta dibrinya persalinan pada Mimon
maka Mimon pun terlalulah amat sukanya yang amat sangat.

Dan rayat Mimon pun, adalah halnya pada malam itu juga

sakaliannya datanglah mendapatkan pada Mimon.
Maka adalah hakim Sakerdion itu pada malam itu, maka

berkatalah ia pada mantri Raja Saif-al-Raad yang kadna itu,

katanya, " Kita harapkan Mimon, maka ia pun sudah tertang-

kap. Melainkan esok hari angkaulah melawan akan Saif-al-

Yezan itu, tangkaplah olihmu akan dia." Maka kata mantri,
" Akulah menangkap, serta aku bunoh Saif-al-Yezan itu."

Telah hakim Sakerdion mendengar perkataan mantri itu ter-

lalulah suka hatinya. Telah kaesokkan harinya maka gender-

ang prang dipalu oranglah, lalu masing-masing mengatori
sauah. Maka Saif-al-Yezan pun kaluarlah di medan ; maka
mantri itu pun telah kaluarlah di medan melawan Saif-al-

Yezan. Maka kadua pihak itu tiadalah beralahan kaduanya
hingga sampai tengah hari ; maka Saif-al-Yezan menangkaplah
mantri itu, lalu di-ikatnya dan diserahkannya pada orangnya
itu.

Maka mantri yang menaroh harimau itu melihat mantri
yang lain itu tertangkap, maka ia pun kaluarlah ka medan
berhadapan Saif-al-Yezan melawan. Maka sa-ekor harimau-
nya yang di kanannya itu, dan sa-ekor yang di kiri handak
menerkam pada Saif-al-Yezan. Maka Saif-al-Yezan meman-
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chonglah harimau di kanannya itu, lalumatilah. Dan sa-ekor

yang di kiri handak menerkam pada Saif-al-Yezan, lalu di-

panchong pula olih Saif-al-Yezan, itu pun matilah pula.

Maka mantri itu pun berhadapan dengan Saif-al-Yezan mela-

wan ; lalu ditangkap olih Saif-al-Yezan, serta diikatnya,

diserahkannya pada orang-orangnya. Telah hari pun petanglah,

maka genderang itu pun dipalu oranglah, maka masing-masing
pulang pada tempatnya.

Satelah itu hari pun malamlah ; maka makanan dan mi-

numan telah seleseilah itu, maka Saif-al-Yezan menyuroh
membawamantri kaduanya itu : maka dibawa oranglah mantri
kaduanya itu kahadapan Kaja Saif-al-Yezan. Maka kata Eaja
Saif-al-Yezan kapada mantri yang berdua itu, " Bagimana-kah
aku menangkap angkau di medan ? " Maka jawab mantri
kaduanya, " Saperti laki-laki menangkap samanya laki-laki,

bagitulah angkau menangkap pada aku berdua ini." Maka
kata Saif-al-Yezan, " Masoklah angkau agama Islam. Jika

angkau tiada mahu masok agama Islam ini kelak angkau
dibunohi." Maka kata mantri itu, " Aku ikutlah masok
agamamu itu." Maka diuchaplab olih mantri kaduanya itu,
" La ila illah Allah, Ibrahim Khalil Allah." Maka Eaja Saif-

al-Yezan sendirinya menguraikan ikatannya itu, serta dibri-

nya persalinan pada mantri kaduanya itu. Telah, segaia

rayat mantri itu pun datanglah mendapatkan mantrinya itu.

Maka adalah hakim Sakerdion itu pun pergi mendapatkan
pa la orang seher itu, berkata hakim Sakerdion pada orang itu,
" Adapun Mimon dan mantri itu kaduanya sudah tertangkap,

dan sekarang ini angkaulah yang bolih menangkap dan
membunoh Saif-al-Yezan dengan orangnya sakalian." Maka
kata orang seher itu, " Janganlah angkau susah, akulah yang
membunoh sakaliannya orang itu." Maka hakim Sakerdion
mendengar perkataan orang seher itu, maka ia pun sukalah
hatinya. Telah, pada malam itu orang seher itu pun men-
gambil tanah, dibuatnya sa-ekor kambing tanah, maka ditaroh-

kannya pada tempat berprang itu. Telah, orang seher itu

berseru-seru, katanya, " Hei Bernoli, mcngapa angkau ber-

sembunyi ? " Satelah Bernoh mendengar serunya orang seher
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. itu padanya maka ia tiada 'sangkakan pada orang.seher itu

maka ia pun kaluar di medan itu; lalu orang seher itu pun
kaluar di medan itu; telah, orang seher itu membuat sehernya
segra-segranya. Maka Bern oh berangkat pergi kapada orang

seher itu, maka kambing itu pun tangkaplah kapala Bernoh
lalu di-ikatnya. Telah dilihat olih hakim Sakerdion Bernoh
tertangkap maka ia pun terlalu suka hatinya. Dan orang

seher itu pun membuatlah suatu sehernya maka menjadi api

;

berkeliling api itu pada tempat Saif-al-Yezan serta dengan
rayatnya sakalian, maka saorang pun tiada lepas lagi deripada

api itu. Maka api itu pun makin dekatlah, dan Saif-al-Yezan

dengan orangnya, segala jemiahnya itu, yakinlah akan mati

;

maka handaklah ia melepaskan dirinya masing-masing tiada

tempat yang bolih lepas dirinya deripada api ; maka sakalian

orang itu beVpalu-palulah, serta bertangis masing-masing.

Maka dengan takdir Allah taala handak menunjokkan kaderat

iradatnya pada hambanya itu telah datanglah saorang serta

membawa sabuah batil perak, adalah tertulis didalamnya
telisam, dan ada berisi ayer pada batil itu. Telah diperechek-

kannyalah pada orang didalam api itu, maka saketika itu juga

api pun padamlah. Demikianlah halnya.

Adapun orang yang datang itulah hakim Akilah serta

anaknya Tamah. Maka satelah sulahlah padam api itu maka
hakim Akilah itu pua mengambil ampat puloh keping kertas;

maka digenggamnya kertas itu sabl.ih tangannya dua puloh
keping, dan sablah tangannya dua puloh keping. Maka ia pun
kaluarlah pergi ka tempat peprangan itu, maka diserunya

pada orang seher itu, telah, orang seher itu pun datanglah

pada tempat peprangan itu. Maka lalu hakim Akilah pun
menikamkam kertas itu, maka kertas itu pun menjadilah
ampat puloh tombak, lalu menikam pada dada orang seher

itu,' lalu matilah ka-ampat puloh orang itu. Maka Bernoh
. di-ambilnya dibawanya pada Saif-al-Yezan.

Maka lalu diambilnya olih hakim Akilah suatu baju

dibrinyapada Saif-al-Yezan, maka ditulisnya telisam pada baju

itu, disuroh pakai pada Saif-al-Yezan ; maka kata hakim Akilah

pada Saif-al-Yezan, " Janganlah angkau lepilskan ini deripada
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badamnu itu
;

jikalau jiu pun tiada bolih dekat padauiu

itu." Maka Saif-al-Yezan pun pakailah baju itu, telisani itu.

Satelah itu maka adalah hal hakim Sakerdion itu, serta

dilihatnya hal yang dcmikian itu, maka ia pun serta dengan
rayatnya larilah menuju negri Medinat-al-Der mendapatkan
Eaja Saif-al-Eaad dengan segala rayatnya. Maka. segala hal

ahwalnya dikatakannyalah kapada Eaja Saif-al-Eaad itu.

Maka adalah hal Eaja Saif-al-Yezan bersuka-sukaan de-

ngan segala rayatnya. Maka tetkala itu Tamah berkata,
" Ya Saif-al-Yezan, istrimu Seti Shameh aku lenaskan, yang
lain itu ku bunoh, dan dosanyapadamu juga." Telah berkata

Saif-al-Yezan pada hakim Akilah, " Ya bondaku, apa sebabnya
Tamah ini handak membunoh orang ?" Maka jawab hakim
Akilah, " Aku tiada tahu." Telah, didalam berkata-kata itu

Airodl pun datanglah handak mengangkat Saif-al-Yezan

disuroh Kemrih bawa dihadapan dia akan bunoh saorang
dirinya. Maka Airodl pun pergilah handak mengangkat Saif-

al-Yezan, tiada bolih berkata-kata lagi padanya. Maka Airodl

pun kembalilah pada Kemrih, maka dikatakannya segala per-

buatan baju hikmat yang diperbuat hakim Akilah itu. Maka
Kemrih pun diamlah.

Maka Kemrih memanggil saorang tukang amas, maka
dibrinya amas pada tukang itu, disurohnya membuat suatu

lo'h amas saperti loh yang di-ambil Saif-al-Yezan pada dada
Hani bin Noli itu. Maka tukang itu pun membuatlah loh itu

saperti asal itu, tiada bersalahan rupanya itu. Satelah sudah
habis, tukang itu pun kasihkan kapada Eaja Kemrih itu. Loh
asal itu disembunyikannya, dan loh palsu itu dibawanya, serta

dengan sabilah pedang yang terhunus pada tangannya ; maka
digerebangkannya rambutnya, serta dengan tangisnya dan
ratapnya. Maka datanglah ia dihadapan anaknya itu dengan
makarnya itu, katanya, " Ya anakku, ampunilah dosa aku, dan
ambillah pedang ini keratlah leherku ini." Maka Saif-al-

Yezan maafkan perbuatan bondanya itu. Maka kata Kemrih,
" Marilah angkau masoklah didalam negri." Maka Saif-al-

Yezan dengan segala rayatnya masoklah didalam negri, telah,

Saii'-al-Yczan memerentahlah negri itu.
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Adalah- lial Saif-al-Yezan itu, terlalulah ia sayang
Meniatin Nafus juga

;
pada hatinya ialah yang dikasihinya.

Maka ketika itu Tamah pun datanglah, maka katanya pada
Saif-al-Yezan, " Binimu Seti Shameh saorang jua aku lepas-

kan, dan yang lain ku bunoh, dosanya padamu jua." Maka
Saif-al-Yezan berkata pada hakim Akilah, " Hei bondaku, apa
sebabnya Tamab handak membunoh orang ?" Maka kata

hakim Akilah "Adalah saperti suatu misal. Saorang dua
lukanya, satu sudah semboh, dan^ satu lagi belum semboh.
Maka aku melihat angkau ini membubuh obat pada yang
sudah semboh itu jua." Maka kata Saif-al-Yezan, " Aku
sudah bersumpah." Maka kata Tarn all,

" Aku sudah bersum-
pah jua." Maka sahari-liari Tamab membuat gadoh sahaja.

Itulah lialnya marika itu. Maka hal Saif-al-Yezan, bini yang
lain tiadalah ia ingat^ melainkan Meniatin Nafus juga yang
di-ingat ia.

ISTaka pada suatu hari Nahid itu pergilah kapada Kemrih,
mengadukan halnya kapada Kemrih, mengatakan lialnya de=

ngan Saif-al-Yezan, katanya, " Namanya sahaja aku kawin
dengan dia, suatu hal pun aku tiada tahu. Itulah aku meng-
adukan padamu." Lalu Kemrih berkata kapada Nahid,
" Mahu-kah angkau berjanji dengan daku ? Nanti, bolih aku
betulkan halmu." Maka jawab Nahid, " Baiklah, apa angkau
kata aku dengavlah." Maka kata Kemrih, " Hei Nahid,
nanti aku suroh anakku Saif-al-Yezan datang malam ini

padamu. Jikalau ia datang padamu, angkau ambilJah baju yang
dipakainya itu bawa pada aku." Maka kata Nahid, " Apalah
gunanya baju itu padamu ?" Maka kata Kemrih, ' Baju itu

jikalau kita sakit kapala kita bubuhloh bolih baik." Maka
kata Nahid, " Nanti aku ambil baju itu aku membri padamu
itu." Satelah itu Kemrih; pergilah kapada Saif-al-Yezan,

Maka Saif-al-Yezan melihat bondanya datang itu, maka ia

pun membri hormatlah, serta ia menchium tangannya bonda-
nya itu. Maka Kemrih berkata pada Saif-al-Yezan, "Hei
anakku, kcnapa angkau ini membuat hal yang demikian ini,

maka satu bini juga angkau tunggu, yang Iain-lain tiada

angkau tunggu ? Baiklah angkau membuat adat, suatu hari
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pada suatu bini, makan, minum, tidor, baringmu pada tem-

patnya itu." Maka kata Saif-al-Yezan, " Apa yang bondaku
katakan itu aku turutlah." Maka kata Kemrih pada Saif-al-

Yezan, " Pada malam ini angkau pergi mendapatkan Nahid."
Maka Saif-al-Yezan baharulah teringat akan Nahid, maka
kata Saif-al-Yezan, " Baiklah, aku pergi mendapatkan Nahid."
Maka Kemrih pun pergi bcijalanlah mendapatkan Nahid, telah

kata Kemrih, " Hei Nahid, angkau berhiasilah dirimu, dan
lagi masaklah makanan, dan berhiasi tern pat tidormu itu

;

pada malam ini Saif-al-Yezan datang padamu." Maka kata

Kemrih, " Pesanan aku itu janganlah angkau lupakan."

Pada malam itu Saif-al-Yezan pergi pada tempat Nahid, dan
baringlah ia, maka bajunya itu pun dibukanyalah, ditarohnya
dibawah kapalanya. Maka datanglah Nahid mengambil baju

itu. Maka dapatlali baju pada tangan Nahid, serta handak
pergi membrikan pada Kemrih ; maka Kemrih pun ada
menanti di muka pintu itu juga, maka Nahid handak
membawapergi baju itu pada Kemrih. Akan tetapi Tamah
ada pada waktu itu melihat akan hal Nahid dengan Kemrih
itu, maka dipanchongnya leher Nahid, dan kapalanya Nahid
itu terpelantinglah diatas dada Saif-al-Yezan itu. Maka Saif-

al-Yezan pun terkejntlab, serta lihatkapala Nahid, dan badan-
nya ada terlantar akan tempat itu, maka melihat pedang itu

ada berk i bar an.

Satelah Kemrih meihat hal yang demikian itu maka
Kemrih membachalah loh itu, maka kata Kemrih, " Hei
Airodl, angkatlah aku bawa pergi ka negri China." Maka
Airodl pun angkatlah Kemrih itu membawa ka negri China,
serta mendapatkan Eaja China. Maka kata Kemrih kapada
Raja China itu, " Anakmu Nahid itu sudah anakku Saif-al-

Yezan bunoh dengan tiada berdosanya." Lagi Kemrih itu

membuat fitnah diatas anaknya Saif-al-Yezan itu. Maka lalu

Kemrih pun kawin dengan Raja China itu.

Maka baju Saif-al-Yezan yang dibrikan olih hakim
Akilah itu pada tangan Tamah. Maka kata Saif-al-Yezan,

"Hei Tamah, apalah dosanya Nahid itu angkau bunoh?"
Maka kata Tamah, " Ada dosanya. Maka aku bunoh kcrna
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JbajuuiU yang bondaku bri padamu itu Naliid ambil, handak
brikan kapada bondamu." Maka Saif-al-Yezan berkata,

"Apa gunanya pada bondaku baju ? Loh ada pada aku."

Maka kata Tamah, " Chobalah angkau bacba loh itu." Maka
dibacha Saif-al-Yezan loh itu, suatu pun tiada datang. Maka
Saif-al-Yezan lalu pergilah menchari bondanya serta dengan
marahnya, maka tiadalah pada tempatnya itu, lagi pun tclah

hari sianglah ; maka Saif-al-Yezan duduklah dengan susahnya.

Maka pada ketika itu datanglah Akisah. Maka kata

Akisah, " Nahid itu mati-kah ? " Maka kata Saif-al-Yezan,
" Hei Akisah, pergilah angkau melihat bondaku dimanalah
adanya," Maka Akisah pun pergilah. Maka dengan saketika

itu juga Akisah itu datang, maka kata Akisah, " Bondamu itu

ada di negri China, ia pun sudali kawin dengan Kaja China."

Maka kata Saif-al-Yezan, "Pergilah angkau bawa kamari
l>ondaku itu." Maka kata Akisah, "Tiadalah bolih aku
angkat padanya, kerna loh itu ada pada tangannya itu."

Maka kata Bernoh, " Hei Akisah, bawalah aku pergi, bolihlah

aku ambil loh itu." Maka Akisah pun mengangkatlah akan
Bernoh, lalu diterbangkannyalah sampailah ka negri China.

Maka Bernoh pun ambillah loh itu pada Kemrih, maka
kembalilah ia pada Saif-al-Yezan, maka dikasihkan pada Saif-

al-Yezan loh itu. Maka kata Saif-al-Yezan pada Akisah,
" Pergilah angkau bawa bondaku kamari." Maka kata Akisah
"Aku bawalah bondamu itu tiada dengan hidopnya, melainkan
matinya juga." Maka kata Saif-al-Yezan, "Angkau membri
malu pada aku ini didalam majelis." Maka kata Akisah,

"Tiada angkau mendapat hidopnya." Maka Akisah pun per-

gilah mengangkat Kemrih itu membawa pada negri Ahmar.
Maka Akisah berseru-seru, katanya, " Ada aku membawa
Kemrih ini, tiada aku mahu turunkan." Maka kata Saif-al-

Yezan, "Hei Akisah, turunkanlah bondaku itu." Maka
Akisah tiada mahu turunkan, lalu dilambongkannya ka udara,

serta ditahankannya pedangnya itu, maka kenalah Kemrih
lalu matilah putus dua, jatohlah badan Kemrih itu dua keping.

Maka Saif-al-Yezan pun terlalulah marahnya pada Akisah itu,

serta katanya, 'Hei jin yang periyamun, sampai hatimu
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membunoh bondaku ini dihadapan majelis ini? Jikalau aku
dapat pedangku angkau pun ku bunoh juga saperti artgkau

membunoh bondaku itu." Maka kata Akisah pada orang

yang dihadapan majelis itu. " Hei tuan-tuan sakalian, per-

buatan aku ini sunggoh-kah ? atau benar-kah deri sebab

Kemrih Saif-al-Yezan pun, aku pun, bebrapa menanggong
seksa yang amat sangat ? " Maka kata segala orang-orang itu

yang ada pada majelis iiu, " Sayang sudah angkau bunoh
;

jika angkau bri pada kami sakalian ini maka kami membuat
barang sakahandak kami." Maka Akisah berkata pada Saif-

al-Yezan, " Apabila angkau bertemu dengan aku ini angkau
perbuatlah barang kahandakmu." Lalu ia pergilah deripada

tempat itu. Maka Saif-al-Yezan dengan orang sakalian pun
menanamkanlah Kemrih itu saperti adat Raja-raja juga

;

maka sakalian orang memakai hitam, tanda susah. Telab itu,

maka Saif-al-Yezan menyenangkan dirinya.

Satelah itu maka pada suatu hari Sheikh Akhmim datang

membawa anaknya perampuan yang dijanjikan dahulu itu

kawin pada Saif-al-Yezan. Maka Sheikh Akhmim pun ber-

kata pada orang yang menunggu pintu itu, " Katakanlah
kapada Malek Saif-al-Yezan aku handak berjumpa padanya."
Telah, orang itu pun pergilah membri tahu pada Raja Saif-al-

Yezan, katanya, " Ada saorang Sheikh handak berjumpa
tuanku." Maka kata Saif-al-Yezan, "Surohlah masok kapada
Sheikh itu." Maka ia pun masoklah, serta katanya Sheikh
Akhmim itu, " Ya Malek Saif-al-Yezan, tiadalah hamba kuasa
menanggong janji lagi ; maka anak hamba ini tuanku ambillah,

nikahlah." Maka kata Saif-al-Yezan, "Baiklah." Maka
Sheikh Akhmim pun nikahkanlah akan anaknya dengan Saif-

al-Yezan.

Maka ketika itu juga Tamah datang; maka kata Tamah
kapada Saif-al-Yezan, " Ya Saif-al-Yezan, binimu Seti Shameh
dan anak tuan Sheikh Akhmim ini ku lepaskan, yang lain aku
bunoh juga." Maka kata Saif-al-Yezan kapada hakim Akilah,
' Ya bondaku hakim Akilah, mengapa Tamah ini membuat
gadoh sahaja? " Maka kata hakim Akilah, " Telah ku lihat

Inilmu adalah saperti misal, Saorang dua lukanya
;

yang satu
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sudah baik, yang satu.lagi belum baik ; maka angkau mcmbu-
buh obat pad a yang sudah. baik, dan pada yang belum baik

tiada angkau mcmbubuh obat." Maka kata Saif-al-Yezan,

"Aku sudah bersumpah, jikalau Tamah pulangkan kopiah itu

baharulah aku nikah dengan dia." Maka jawab Tamah, " Aku
pun sudah bersumpah, jika angkau nikah dahulu pada aku
nanti aku pulangkan kopiah itu." Maka kata Sheikh Akhmim,
" Handak dikasih kafarahnya tujoh ekor lembu, maka lepaslah

sumpah itu." Maka Saif-al-Yezan brilah kafarah itu, maka
handaklah dinikahkan Sheikh Akhmim itu. Maka kata

Tamah, " Ya Saif-al-Yezan, baju terbang Meniatin Nafus bawa
kapada aku, baharulah aku pulangkan kopiah itu." Maka
kata Saif-al-Yezan, " Janganlah angkau pulangkan baju itu

kapada Meniatin Nafus." Maka jawab Tamah, " Tiadalah

aku pulangkan." Lalu Saif-al-Yezan pun kasihkanlah

baju itu kapada Tamah, maka Tamah pan brikan lah-

kopiah itu pada Saif-al-Yezan. Maka baharulah nikah

Saif-al-Yezan dengan Tamah.
Satelah itu maka Saif-al-Yezan menavoh istrinya saorang

sabuah rumah dengan dayang-dayangnya itu pengasohnya.
Lagi ia membuat giliran, pada suatu hari satu rumah istrinya

itu, makan dan minum, tidor baringnya. Itulah adat Saif-al-

Yr ezan yang demikian.

Satelah itu maka datanglah mantri yang berdua itu ka-

pada Saif al-Yezan, kata mantri itu, " Ya Malek Saif-al-Yez<rn

hamba mintalah idzin pada tuanku, hamba handak kembali ka

negri hamba, handak membawa anak istri hamba kasini."

Maka Saif-al-Yezan membrilah idzin pada mantri yang berdua
itu, lalu mantri itu pun membri hormatlah pada Saif-al-Yezan

lalu berjalanlah menuju negrinya. Telah bebrapa lamanya
maka sampailah marika itu ka negrinya, lalu membawaanak
istrinya pada negri Ahmar, serta pergi mendapatkan Saif-al-

Yezan. Maka Saif-al-Yezan pun mengasihlah pada mantri itu

tempat kadiamannya yang mana berkenan pada mantri itu.

Maka duduklah mantri itu serta anak istrinya dengan bersuka-

sukaan. Adapun pada suatu hari mantri itu datang meng-
hadap pada Saif-al-Y

r
ezan, katanya, " Ya Malek Saif-al-Y

r
ezan,
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tuanku ambillah anak hambayang perampuan ini, bolih dibuat

teman." Maka jawab Saif-al-Yezan pada mantri itu, " Jang-

anlah kata yang demikian itu, berkukoh buat setia," Maka
kata Raja Saif-al-Yezan pada orang yang ada hadlir pada tempat
itu, " Pergilah panggil Sheikh Akhmim itu." Maka orang yang
disuroh itu pun pergilah memanggil Sheikh Akhmim, maka ia

pun datanglah dengan segranya menghadap kapada Raja Saif-

al-Yezan. Maka kata Raja Saif-al-Yezan, " Ya Sheikh Akh-
mim, nikahkanlah aku ini dengan anak mantri ini." Maka
Sheikh Akhmim pun nikahkanlah Raja Saif-al-Yezan dengan
anak mantri itu. Telah itu, maka Raja Saif-al-Yezan pun
dengan orangriya sakalian didalam negri duduklah bersuka-

sukaan dan bermain-main.

Satelah itu maka Raja Saif-al-Yezan menyurohkan kapada
orangnya pergi ka negri Afrah memanggil Raja Malek al Afrah

serta dengan istrinya Seti Shameh datang ka negri Ahmar.
Maka orang yang disuroh itu pun pergilah dengan segranya

berjalan menuju negri Afrah ; antara bebrapa lamanya sampai-
lah orang itu didalam negri Afrah, lalu masoklah mendapatkan
Malek Afrah serta katanya, " Ya Malek al Afrah, yang disuroh

Saif-al-Yezan memanggil itu." Satelah didengar olih Malek
al Afrah perkataan orang itu maka Malek al Afrah pun meng-
himpunkan mantri serta rayatnya dengan berlangkap akan
berjalan itu ; maka Malek al Afrah pun berjalanlah menuju
negri Ahmar, tiadalah brapa lamanya berjalan itu maka sam-
pailah ka negri Ahmar lalu masoklah sakali mendapatkan
Raja Saif-al-Yezan. Maka Raja Saif-al-Yezan pun terlalu

suka yang amat sangat, dan segala rayat pun terlalu sukajuga.
Maka Raja Saif-al-Yezan membuat jamuan yang terlalu besar

jamuan itu, maka segala orang pun didalam negri itu datang-
lah didalam jamuannya Raja Saif-al-Yezan. Maka Raja Saif-

al-Yezan pun tetaplah didalam negri Ahmar.
Satelah itu maka Raja Saif-al-Yezan pun memanggil

anaknya Damir maka katanya, " Hei anakku, duduklah pada
tempat karajaanku ini, kerna aku handak pergi memburu
baring ampat lima hari, nanti aku kembali." Maka kata
Raja Saif-al-l

r ezan kapada Malek. al Afrah, " Angkau bersama-
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sama chuchumu ini." Maka Raja Saif-al-Yezan pun pergilah

memburu dengan rayatnya, maka burunya pun terlalu banyak
dapat. Satelah sudah ampat lima hari maka Raja Saif-al-

Yezan pun kembalilah ia dengan sejahteranya.

Kamudian tiada brapa lamanya maka ia pun handak pergi

memburu pula ; katanya pada Malek al Afrah, " Aku handak
pergi memburu serta bermain-main didalam hutan, bavang

ampat limablas hari aku balik. Maka surohnya berlangkapan

akan berjalan pergi memburu itu. Serta sudah langkap maka
Saif-al-Yezan berjalanlah masok hutan memburu itu.

Maka tersebutlah perkataan segala istri-istrinya didalam

Istana itu. Maka pada suatu hari Tarn all menjemput segala

bini Saif-al-Yezan yang lainnya itu handak bersuka-sukaan

makan minum sakalian itu berjenis-jenis. Satelah itu maka
datanglah madu-madunya sakalian itu pun ka tempat Tamah,
makan dan minum sakaliannya itu, bersukalah,berchetra-chetra.

Maka didalam antara berkata-kata itu, maka Tamah pun tanya

pada Meniatin Nafus, " Bagimana-kah angkau terbang itu ?"

Maka kata Meniatin Nafus, " Apa sebabnya angkau tanya pada
aku ini ? Ada-kah baju itu padamu ?" Maka kata Tamah itu,

"Ada baju itu pada aku ini." Maka kata Meniatin Nafus,
" Sudah lamanya, lagi pun sudah beranak-anak ini: entah, holih-

kah atau tiada bolih-kah." Kata Meniatin Nafus pula, " Bolih

aku choba-choba juga." Kamudian maka berkata Tamah,
" Kita orang ini handak melihat angkau terbang itu." Maka
kata Meniatin Nafus, " Entahlah, bolih-kah atau tiada bolih."

Maka kata Tamah, " Nanti aku kasih baju itu, jangan pula

angkau pergi sakali." Kata Meniatin Nafus, " Tiada aku
pergi." Maka kata Tamah, " Bersumpahlah angkau." Maka
Meniatin Nafus pun bersumpahlah. Satelah itu maka Tamah
pun bangunlah mengambilkan baju itu : maka lalu dibrikan-

nyalah pada Meniatin Nafus. Maka Meniatin Nafus pun serta

melihat baju itu maka menangislah ia, lalu dipakainya baju itu,

serta dikenakaunya tali-talinya. Maka ia pun terbanglah ber-

keliling pada tempat itu. Kamudian maka terbanglah ia tinggi

sadikit, kamudian lagi ia terbang sakali. Maka segala istri

Saif-al-Yezan pun heiranlah melihat halnya Meniatin Nafus
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terbang itu. Kamudian maka ia kembali bermain-main pada
tempat itu. Kamudian terbang pula ia pergi pada rumahnya
itu, lalu diambil anaknya membawa terbang naik kaatas

kemonchak mahligi itu, serta katanya, -' Hei sudaraku Saif-al-

Yezan pergi memburu, katakan pemburuan yang besar sudah
pergi."

Antara itu hakim Akilah pun datanglah pada majelis itu,

maka kata hakim Akilah pada Tamah, " Apa angkau orang

membuat ini?" Maka jawab Tamah j)ada bondanya, -Rita
orang ada melihat temasha Meniatin Nafus terbang itu."

Maka kata hakim Akilah pada anaknya Tamah, " Angkau
orang melihat temasha Meniatin Nafus bermain-main itu!

maka Meniatin Nafus melihatkan temasha angkau orang ini."

Maka kata hakim Akilah, "Ya Seti, marilah turun kerna

angkau orang mulia. Marilah turun angkau, ya Seti, kenapa
angkau berbuat yang demikian ini?" Maka jauh sakali

Meniatin Nafus pun terbang pergi ka negrinya; maka ia pun
sangka juga ia menjadi Kaja pada negri itu. Satelah itu maka
hakim Akilah marahlah pada anaknya Tamah : dan sakalian

bini Saif-al-Yezan yang lain : lainnya itu duduk dengan kata-

kntannya. Itulah halnya marika itu.

Satelah itu maka tersebutlah perkataan Meniatin Nafus
itu, telah sampailah ia ka iiegrinya itu. Maka sudaranya yang
tua, bernama Nur Alhedi itu, menjadi Eaja pada hegri peram-
puan itu ; lalu ditangkapinya Meniatin Nafus serta katanya,
" Angkau membuat jahat, lagi pula angkau membawasaorang
anak laki-laki didalam negri ini." Maka dipenjarakannya pada
Meniatin Nafus, lagi ia membuat seksa padanya, serta ia

menyuroh membri tahu bapanya. Maka satelah sudah
bapanya mendengar pekhabaran anaknya Meniatin Nafus itu,

maka kata bapanya itu, " Jangan ia dibawa pada aku, kerna
aku tiada handak memandang mukanya : melainkan taroh

disana juga." Maka Meniatin Nafus menyesal akan dirinya,

serta katanya pada sendirinya. " Baik-baik aku duduk dalam
negri itu, lagi aku dengan istirahat ; maka sekarang ini aku
mondapat seksa yang demikian ini."
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Maka tetkala Meniatin Nafus menjadi Eaja pada negri itu

adalah saorang mantri, Damanya Merjanah, terlalulah kasihnya
pada Meniatin Nafus ; maka sekarang pun ia menjadi mantri
pada Eaja Nur Alhedi. Maka Merjanah pun selalu pergi

preksai pada Meniatin Nafus. Telah berkata Meniatin Nafus
kapada Merjanah, katanya, " Hei Merjanah, ta dapat tiada

laki aku Saif-al-Yezan akan datang pada negri ini, kerna ia

terlalu chintanya pada aku." Maka segala hal Saif-al-Yezan

pun dikatakannya pada Merjanah : lagi kata Meniatin Nafus
pada Merjanah, " Jikalau Saif-al-Yezan datang pada negri ini

angkau tolonglah temukan pada aku ; angkau menolong
padanya." Maka kata Merjanah, " Janganlah Seti susah hati

deri hal itu : jikalau Saif-al-Yezan itu datangnya didalam
negri ini aku juga mengatakan pada Seti."

Satelah itu maka tersebutlah chetranya Saif-al-Yezan

kembali deri memburu. Maka dilihatnya orang negri memakai
hitam,maka sepilah didalam mahligi itu; kata orang, "Meniatin
Nafus sudah pergi dengan anaknya." Maka Saif-al-Yezan

pun pengsan, tiada khabarkan dirinya. Maka hakim Akilah
mengambil ayer mawar lalu disiramkannyalah pada Saif-al-

Yezan, maka Saif-al-Yezan itu sedarlah pula deripada pengsan-
nya. Maka hakim Akilah pun memukul anaknya Tamah di-

hadapan Saif-al-Yezan. Maka Saif-al-Yezan duduklah dalam
ptu'chintaannya juga.

Telah itu, maka Akisah pun datanglah, maka kata Akisah,
" Ya Malek al zeman, mana Meniatin Nafus? Sudah pergi-

kah ? " Maka kata, Saif-al-Yezan, "Hei Akisah, datang-kah
lagi angkau pada aku ini?" Maka jawab Akisah, "Datanglah
aku mendapatkan sudaraku." Maka kata Saif-al-Yezan,
" Marilah angkau turun." Maka kata Akisah, "Tiada aku
mahu turun melainkan angkau membri aman dahulu." Maka
Saif-al-Yezan pun membri aman kapada Akisah dihadapan
orang yang ada didalam majelis itu. Maka Akisah pun turun
mendapatkan Saif-al-Yezan. Maka berkata Saif-al-Yezan

halnya pada Akisah, Meniatin Nafus sudah pergi ; maka kata

Saif-al-Yezan, " Hei Akisah, bawalah aku pergi ka negri

Meniatin Nafus." Maka kata Akisah, " Ya Malek al zeman,
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negri itu terlalu jauhnya, lagi dengan sukarnya, tiada bolih

laki-laki masok pada negri itu, nanti dibunoh olih perampuan
itu dengan sajahat bunoh itu." Telah Saif-al-Yezan men-
dengar perkataan Akisah itu lalu ia menangis yang amat
sangat. Maka berkata Saif-al-Y

7
ezan, " Hei Akisah, jikalau

aku mati pun biarlah aku sampai ka negri itu." Maka bebrapa

dikatakan olih Akisah yang sukar-sukar itu maka tiada juga

Saif-al-Yezan mahu mendengar. Maka kata Akisah, " Ya
Malek al zeman, tanyalah angkau pada Airodl hal negri itu."

Maka Sail'-al-Yezan bertanya pada Airodl hal negri perampuan
itu. Maka kata Airodl itu, " Sabenarnyalah saperti kata

Akisah juga." Maka Saif-al-Yezan menangislah saperti kanak-

kanak. Maka kata Akisah, " Hei sudaraku, janganlah angkau
menangis. Aku minta tanggoh barang tiga hari, nanti aku
datang ; dan angkau buatlali wasihat." Maka Saif-al-Yezan

didalam tiga hari juga membuat wasihat. Maka anaknya
Damin dijadikan Eaja serta dengan Malek al Afrah.

Maka satelah sampai tujoh hari Akisah pun datanglah

mendapatkan Saif-al-Yezan, handak membawapergi ka negri

perampuan itu. Maka Airodl pun angkatlah membawa ter-

bang, maka Akisah pun adalah bersama-sama terbang. Di-

mana bertemu bukit diturunkanlah Saif-al-Yezan bermain-
main dengan Akisah : sambil terbang, sambil bermain-main.

Antara tiada brapa lamanya sampailah pada suatu bukit, maka
berhentilah di bukit itu. Maka kata Akisah pada Saif-al-

Yezan, " Apa yang ada angkau tampak dihadapan bukit ini ?"

Maka kata Saif-al-Yezan, "Ada aku tampak batu hitam."

Maka kata Akisah, " Itulah negri Eaja perampuan itu."

Satelah itu Saif-al-Yezan dan Akisah pun duduklah pada
bukit itu makan dan minum. Tiadalah brapa lamanya maka
Akisah pun pergilah kadalam negri itu. Maka diambilnya
pakaian mantri, dan lagi diambilnya pandu (?)

37 dengan
pemukulnya, dibawanya pada Saif-al-Yezan. Maka kata Saif-

al-Yezan, " Hei Akisah, apa ini angkau bawa? " Maka kata

Akisah, "Ini baju angkau pakai, dan ini pandu dengan
pemukulnya ini bolih angkau buat main saperti perampuan
itu bermain-main, serta orang itu: nanti datang waktunya

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 241

orang itu sakalian bermain-main : maka angkau nanti, aku

bavva pergi bersama-sama, dan angkau bersembunyi pada tem-

pab perampuan itu kaluar. Maka angkau lihat, jika ada saperti

pakaianmu itu maka angkau pun ikut bersama-sama. Kamu-
dian nanti Eajanya, Nur Alhedi itu, kaluar duduk pada suatu

tempat, nanti ia kasih idzin bermain-main pandu itu, maka
angkau pun bermain-main samanya juga. Seita sudah habis

bermain itu nanti dia orang tangkap satu sama satu, berpeluk-

peluk. Maka yang ampunya pakaian sarupa saperti pakaian

angkau ini nanti saorang menangkap pada angkau, lalu

mengatahuilah angkau laki-laki. Maka angkau gigitkan jari-

nya sadikit, maka ialah menolong pada angkau. Jika tiada yang
demikiah itu, jahat-jahat bunohlah dibunohnya pada angkau."

Maka Saif-al-Yezan pun menurut saperti pengajaran
Akisah itu. Maka datanglab pada hari yang handak bermain-
main itu ; maka Akisah membawa Saif-al-Y

r ezan pada suatu

tempat perampuan itu kaluar. Maka Saif-al-Yezan pun du-

duklah bersembunyinyapada tempat itu. Lalu perampuan itu

kaluarlab dengan pasok-pasokan berator. Kamudian kaluar -

lah perampuan yang memakai saperti pakaian Saif-al-Yezan

itu pun, masoklab beL'sama-sama perampuan itu kaluar, berator

juga masing-masing pada tempatnya. Kamudian Eaja yang
bernama Nur Alhedi itu pun kaluar duduklah pada tempatnya
itu. Maka kata Raja kapada sakalian perampuan itu, " Pu-
kullah pandumu sakalian." Lalu memukullah pandu masing-
masing. Maka Saif-al-Yezan pun memukullah pandunya itu

terlalu tinggi. Maka kata Rajanya, " Siapa punya pandu
yang tinggi itu?" Maka kata orang itu, "Pandu mantri."
Satelah habislah bermain-main pandu itu, maka lalu saorang
akan saorang menangkap lalu berampas-rampas. Maka mantri
yang bernama Merjanah itu pun menangkap Saif-al-Yezan

serta berpeluk lalu mengatahuilah ia saorang laki-laki. Maka
kata mantri Merjanah, "Aku tahu angkau ini Saif-al-Yezan."
Telah, bertanyalah Saif-al-Yezan kapada perampuan itu,
" Siapa kasih tahu namaku kapadamu ini ?" Maka kata Mer-
janah, " Meniatin Nafus kasih tahu namamu itu. Nantilali,

bolih aku bermaafkan pada Meniatin Nafus."
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Satelah seleseilah deripada bermain-main itu, kembalilah

masing-masing ka tempatnya. Maka Merjanah pun membawa
Saif-al-Yezan ka rumahnya. Maka karnudian dibawanya

pergi pada Meniatin Nafus itu, maka berjumpalah Saif-al-

Yezan dengan Meniatin Nafus. Maka Meniatin Nafus melihat

Saif-al-Yezan datang, maka menangislah ia. Berkata Saif-al-

Yezan, " Janganlah menangis, marilah kita ka negri kita."

Maka kata Meniatin Nafus, "Aku handak pandang muka bapa

ku ; terlalulah rindu aku pada bapaku." Maka duduklab Saif-

al-Yezan bersama-sama Meniatin Nafus didalam penjara itu.

Maka tersebutlah perkataan Merjanah itu. Maka'ia pergi

mendapatkan Eajanya Nur Alhedi meminta aman. Maka
kata Eajanya, " Aman apa angkau minta ini ?" Maka kata

Merjanah, "Jikalau tuanku membri aman dahulu, nanti hamba
katakan." Maka Eaja Nur Alhedi pun membri aman dihada-

pan segala orang yang ada hadlir pada majelis itu. Maka
Merjanah pun mengatakan pada Eajanya, " Laki Meniatin

Nafus, namanya Saif-al-Yezan itu, ada ia didalam penjara,

entah siapa membawa dia kadalam penjara." Satelah Eaja
Nur Alhedi mendengar itu maka ia pun terlalu marahlah,

serta katanya, " Ta chukop ia pergi membuat jahat, lagi pula

ia membawalaki-laki didalam negri ini." Maka ia pun ber-

kirim surat kapada bapanya mengatakan hal Saif-ai-Y
r ezan

datang mendapatkan Meniatin Nafus, entah pun deri mana
datangnya itu. Maka karnudian bapanya membri idzin antar-

kanlah pada negrinya. Maka Eaja Nur Alhedi pun rnengan-

tarkan Saif-al-Yezan tiga beranak pada negri bapanya itu.

Maka Eaja itu pun penjarakarilah dia, katanya, " Jangan di-

bawa pada aku ini, kerna aku tiada mahu memandang muka-
nya itu."

Adalah hal Saif-al-Yezan yang demikian itu pada negri

bapa Meniatin Nafus itu. Kumudian deripada itu maka
Merjanah pun datanglah pada negri itu, maka Merjanah pun
pergilah mendapatkan mantri negri itu. Maka Merjanah
meminta tolong jua maafkan Meniatin Nafus dengan
bapanya; kata Merjanah, "Saif-al-Yezan itu bukann^a
barang-barang orang; jikalau ia handak membawa pergi
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Meniatin Nafus itu, dengan sakejap mata juga bolih ia

membawapergi." Maka segala hal ahwal Saif-al-Yezan yang

didengarnya deripada Meniatin Nafus, samoanya dikatakannya

pada mantri itu. Maka mantri itu pun berkata pada Msrjanah,
" Janganlab angkau khuatir, sabolih-bolihnya aku minta pada

Eaja kita itu." Maka Merjanah itu pun mendapatkan Saif-

al-Yezan serta dengan Meniatin Nafus, lalu kembalilah ia

kapada negrinya itu ; kerna Merjanah itu memakai baju ter-

bang, sebab itulali bolih ia pergi datang kapada negri itu

dengan segranya.

Maka mantri itu pun pergilah mendapatkan Kajanya itu

memintakan aman pada Eajanya akan anaknya Meniatin

Nafus, serta dengan perkataan yang manis-manis dikatakannya

pada Kajanya. Maka Eaja pun lemah lembutlah hatinya,

maka berkata Eaja pada mantrinya itu, " Surohlah pergi
;

janganlab ia duduk pada negri ini." Maka mantri itu pun
menyuroh orang pergi memanggil Merjanali ; maka Merjanah
pun datanglah mendapatkan mantri itu ; maka dikatakannyalah

pada Merjanah segala kata Eaja itu. Maka kata Merjanah
pada mantri itu, " Kata Meniatin Nafus handak memandang
muka bapanya. Jikalau handak ia pergi, bagini lamanya
sudahlah ia pergi." Maka mantri itu pergilah pada Eajanya
mintakan, " Meniatin Nafus handak memandang muka tuanku
juga." Maka Eaja itu pun tiadalah berdaya lagi, lalu kata
Eaja, " Pada hari esoklah suroh ia datang, bolihlah berjumpa
pada aku." Maka mantri itu pun pergilah pada Merjanah, lalu

Merjanah pun pergilah membri tabu pada Moniatin Nafus,
katanya, " Besoklah hari bolihlah angkau berjumpa dengan
bapamu." Satelah kaesokkan harinya maka Eaja pun laki

istri duduklah pada tempat karajaan ; maka segala anak bini

orang besar serta anak bini mantri pun duduklah menghadap
pada Eaja laki istri pada majelis Eaja itu. Satelah itu, maka
Meniatin Nafus pun datang mendapatkan bapanya itu serta

dengan bondanya. 'Maka Eaja pun suroh membri pcrsalinan

pada Saif-al-Yezan serta anaknya. Kamudian maka berkata
Eaja, " Pergilah angkau barang kahandakmu, tiada bolih

angkau duduk pada negri perampuan ini."
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Maka saketika itu juga Eaja Saif-al-Yezan mengluarkan
loh, lalu dibachanya dihadapan Eaja itu juga ; maka Airodl

pun hadlirlah dihadapan Saif-al-Yezan, berkatalah Airodl,
" Aku angkat-kah angkau ini ?" Maka Saif-al-Yezan berkata,
" Bawalah aku pergi kapada bukit yang ada Akisah menanti
itu." Maka Akisah pun berkata pada Airodl, " Angkatlah
Saif-al-Yezan tiga beranak, bawa terbanglah sambil bermain-

main."
Maka adalah hal Eaja bapanya Meniatin Nafus itu melihat

hal Saif-al-Yezan yang demikian itu maka ia pun terlalu heiran

serta dengan katakutannya itu.

Satelah itu maka Saif-al-Yezan tetaplah didalam negrinya

itu bersukaan serta mantri dan rayatnya. Maka negri itupun

tcrlalulah ramai, dengan mashornya pada negri yang Iain-lain.

Serta bertambah-tambah pula murah dengan ma'murnya pada
segala fakir dan orang miskin, serta dengan rayatnya hina-dina.

Sakalian orang pun memintakan doalah pada Saif-al-Yezan

dengan anak istrinya hingga ramaikan segala tanah Absa, dan
datang hingga mautnya. Wa Allah a'lam.

Tammat.

Tertulis kapada dua puloh lima hari bulan Shaban pada
hari yaum al Sabtu pada hijrat al Nabi sail' Allahu ' aleihi

salam tahun 1287. WaAllah a'lam. •

Tammat.
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NOTES.

1. Ch&ritdra yang dahnlu. This refers, I suppose, to

some earlier work by the same author.

2. Tcha, (or " Tobba " as D'Herhelot, Sale, and Burton
spell the word), was a title of the early kings in Yemen of the

Himyar race, like " Pharaoh " of the sovereigns of fegypt.

The Arabian historians assert that the empire of these kings

was of immense extent. One of them is said to have been the

founder of Samarcand, an inscription in the Himyaritic langu-

age having been found on the walls of that city. See D'Her-
belot's Bibliotheque Orientale ; Sale's Koran, Preliminary

Discourse ; and Burton's ' Pilgrimage to El Madinah and
Meccah.'

3. A blank in the MS. probably representing a long

traditional genealogy, which the scribe has judiciously omitted.

4. There follows an example of the physical power of

King Baal which is unfit for publication in any language.

5. Tclah adalah Baja Teba Zu-al-Yczan itu yang ber-

mula-muld mcnyalinkan <akan Bcit-al-Haram The first of all

the kings to cover the Kaabah with a robe, the Kiswah. There
is possibly some very slight basis of historical fact for this

statement. There appears to be no doubt that the veneration

•for the Kaabah dates from very early times, even if it does not
go quite so far back as the age of Abraham, as Mohammedans
believe. Burton says, (Pilgrimage chap, xxx) " The Meccan
Temple was first dressed as a mark of honour by Tobba the
Himyarite when he Judai^ed." And Hughes, (Diet, of Islam
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s. v. Kiswah), says, " According to Muslim historians the

Kaabah was first dressed with a Kiswah or robe by a Him-

yarite chief named Tubba'u '1 Arkan."

6. Medinah Yasrib. This is a good example of the

myth which is invented to account for a name. The place

was called 'Yasrib' until after the Hejrah. Afterwards it

was named ' Al Medinah ' The city, par excellence ; and ' Madi-

natu 'n Nabi,' The city of the Prophet.

The legend in the text has the further interest of being

an attempt to explain the readiness of the Ansari. ' Auxiliaries,'

of Medinah to accept the faith and the claims of Mohammed.
For a (quasi) historical account of an expedition to Medi-

nah undertaken by a Tobba, including the story of the letter,

see Burton Pilgrimage ch. xvii. The letter itself, according

to Burton was as follows :

—
"

I testify of Ahmad that he of a truth

Is a Prophet from Allah, the Maker of souls.

Be my age extended into his age,

I would be to him a Wezir and a cousin."

7. Abshci. This is probably intended for the word
'

I labaschah,' by which the Arabian writers meant Ethiopia.

The repeated mention of " Absha dan Sudan" together, and
the iact that the cities of the story were in the vicinity of the

Nile leads us to suppose that the author intends to inform us

that Zu-al-Yezan established an Arab eclony in Ethiopia,

probably in Nubia.

8. Zulial. The planet Saturn. The Sabian religion was
spread over most of Arabia before Mohammed. Sale says of

them, (Sale Koran Prel. Disc. sec. i) the Sabians believe in

one God " though they also pay an adoration to the stars, or

the angels and intelligences which they suppose reside in

them, and govern the world under the supreme Deity."
f
J. A iniii Jibrail. The faithful (Archangel) Gabriel,

whose recognised title is
" Ruh-al-Amin," The faithful Spirit.

"This Book is certainly a revelation from the Lord of all

creatures, which the Faithful Spirit hath caused to descend
upon thy heart.'' Koran, Sur. xxvi.

Jour. Straits Branch



HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN. 247

10. Bifah and Derzqkq. The story of these ladies, pro-

mised here, is not in the present work. Possibly their history

is the subject of another romance written or contemplated by

the author.

11. A few words have to be omitted here for decency's

sake.

12. Hakim Sakerdion. It is rather curious that this

personage, who plays a very important part in the story,

should be thus mentioned without any introduction. It is

probable that a paragraph has been omitted by the transcriber.

13. la berjalan picking. This reads as if what follows

occurred immediately after the two children had been seen to-

gether, but it must have been twenty years afterwards.

14. Nabi Sa-yid al anam. I could get no light on this

expression from any of the Malays whom I consulted. But I

believe the explanation is to be found in the following extract

from Lane's Modern Egyptians in the chapter on Eeligion and
Laws : —-" Mohammad is believed to be the last and greatest

of prophets and apostles. Six of these viz., Adam, Noah,
Abraham, Moses, Jesus, and Mohammedare believed each

to have received a revealed Law or system of morality." At
the date of the events in this story Mohammed had not

yet appeared, so an anachronism is involved in this explana-

tion, but that might easily have been forgotten by the narrator,

as he used a familiar phrase.

15. This pious disposition of mind, and his prayer to " the

Lord who knows what is concealed and what is open," are

ascribed to Wahash-al-Falah before his conversion to Islam as

recorded later. In the same way, a few paragraphs before

this, the author represents Seti Shameh as appealing to

the Creator quite in the language of an orthodox Moham-
medan.

16. Tarikh-al-Nil. One would be glad to know what idea

the author had in his mind of this sacred volume, upon
the acquisition of which so much of the story hangs. The
title might mean the History, or the Chronological Tables, or

the Calendar of the Nile. Later on we are told that it

H. A. Soc, No. 58, iqii,



248 HIKAYAT SAIF-AL-YEZAN.

was written by Ham, the son of Noah. ' Tarikh' in this

place cannot have its usual signification of Era. D'Herbelot

says that the word is derived from the Persian ' Mahrouz ;'

and that it was a new importation into the Arabic language in

the early days of Islam, and not well understood; hence the

manifold significations which it acquired when used by Arabs.

It was Omar, the second Khalifeh, who first adopted the

Tarikh al Hejrah for the dating of documents.
17. Kabeh. Lane generally spells this word 'Kubbeh,'

but sometimes 'kebeeh,' and even 'keebeh.' He says of it,

"Kubbeh generally signifies either a dome or a cupola* or a

building or apartment surmounted by a dome. It is also

applied to a closet, and to a tent." See Lane's '1001 Nights,'

Ch. ii, note 48 ; and his 'Modern Egyptians' p. 146 and 250.

18. Saif-al-Yezan. Here, for the first time, the hero

receives the name which the Wezir Yasrib had foretold.

19. Sahif Nabi Allah Ibrahim. One hundred portions

of Holy Scripture are said to have been revealed of old to

Adam, Seth, Enoch (Idris) and Abraham. To these the name
' Sahif ' (pi. ' suhuf ') has been given. See Hughes 'Dictionary

of Islam' s.v. Sahifah.

20. Drompet, i.e. trumpet.

21. It is not easy to say what the author meant by
making Akileh avow the presence of the enemy in the country
when she had so recently denied it.

22. la itu Mripada Antadi pada bumi. He is as one of

the pillars of the earth, i.e. in character and usefulness he
deserves to be counted with the four angels to whom that func-
tion is ascribed. See Hughes 'Dictionary of Islam' s.v. 'Antad.'

23. Janganlah anqkau mmgulangi dengan pake. Lane,
who has pointed out several resemblances between incidents
in the Thousand and one Nights and points in this romance,
does not notice that a similar warning against the danger of

striking a second blow at a jin adversary occurs in the story
of Seyf-el-Mulook and Bedeea-el-Jemal ch. xxiv.

24. This whole incident appears to have been introduced
for no purpose in the story. It gives the author an oppor-
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tunity of mentioning the four rivers of Eden which in the

Mohammedantradition are the Euphrates (Furat), the Nile,

the Gihon (Jaihan), and the Jaxartes (Seihan). What further

of legend may underlie the assertion that the last two, after

disappearing under the earth, come to light again at the city

of Eome (Constantinople) I cannot say.

25. Yank or Yuk. An idol mentioned in the Koran,
Sur. lxxi, in an account of the mission of Noah to the un-

believers of his time: "And they devised a dangerous plot

against Noah : and the chief men said to the others, Ye shall

by no means leave your gods ; neither shall ye forsake Wadd,
nor Sowa, nor Yaghuth, and Yauk, and Nasr."

" Professor Palmer says it was in the figure of a horse,"

Hughes Diet. Islam, s.v. ' Ya'uq.' See also Sale's Koran,
Preliminary Discourse sec. i.

26. Scqala Sayid yang Tuhanka turunkan kapada Nabi
Allah Adam. Here is another mention of the blessing of cer-

tain SaN ids. In the earlier instance (see note 14) six was the

number. They are spoken of here as the descendants of Adam,
and must number five if my conjecture is correct.

27. Yauvi al mahshar. " The day of assembly." One
of the many descriptive titles of ,the judgment day.

28. It may interest some readers if I insert here, in a con-

densed form, some account of these various acts of 'ibadat'

(adoration) obtained from Lane, Hughes, and other writers.

TasbiJi. The. ejaculation 'Subhana 'llah', 'I extol the
holiness of God, or 'O holy God !' Most meritorious If re-

cited one hundred times, night and morning,- it is said by the
Prophet to atone for a man's sins however many. or great.

Tekdis. I can get nothing satisfactory about this word.
Mr. Wilkinson gives it in his Dictionary with the meaning 'to

sanctify, sanctification.'

Zikr. A ceremonial performance, generally by fakirs or
darweeshes, consisting of the repeated utterance, with appro-
priate gestures, of the name of God, and other pious words or
sentences. The public performance of zikrs by large companies
of darweeshes appears to be the chief delight of the crowds
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that assemble in the mosques and streets of Cairo on great

festivals. Lane, in his 'Modern Egyptians' gives detailed des-

criptions of this ceremony as witnessed by him. A zikr may,

however, be performed by one or two persons as in the

text.

Tahmid. The ejaculation 'Al-Hamdu li-'llah.' 'God be

praised.' "The Prophet said, 'He who recites the Tahmid a

hundred times in the morning and again a hundred times in

the evening shall be like a person who has provided a hundred
horsemen for a 'jihad' or religious war.

Tamjich The expression 'La haula wa la kuata ilia bi-

'llahi '1 'aliyi '1-azim.' ' There is no power and strength but
in God, the High, the Great.' " The Prophet said, 'Eecite very

frequently the Tamjid, for these words are one of the treasures

of Paradise. For there is no escape from God but with God.
And God will open to the reciter thereof seventy doors of es-

cape from evil.'
"

TahliL The sentence 'Lallaha ilia Tlah'. 'There is no
deity but God.' " The Prophet said, ' That person who recites

the Talilil one hundred times shall receive rewards equal to

the emancipating of ten slaves, and shall have one hundred
good deeds recorded to his account, and one hundred of his
sins shall be blotted out, and the words shall be a protection
from the devil.'

"

29. Wafat <tl Iiisan u al Jami. 'The Death of mankind
and of jinn,' i.e. The victorious destroyer of his enemies of

both races.

30. Kerna aim mengambil hebat peksrjaan. A very ob-
scure phrase. In the lithograph edition the word 'karajaan' is

substituted for 'pekerjaan,' but that is no better.

3 1

.

Velontaran Nimrud, The legend relates that
Nimrud intended to burn Abraham upon a pyre so huge that
it took all the people of Babel forty days to collect- the wood
lor it and construct it. When the time came the tyrant cast
the Patriarch upon the pyre by means of an engine which
Satan himself had suggested to him. See Weil's 'Biblical
Legends,'
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32. This talisman, which is to play so large a part in the

subsequent adventures of the hero, seems to have been a tablet

with an inscription upon it. The attendant Jin was summon-
ed by the reading of what was written, as the ministering spirit

of Ala-ed-din (Aladdin) was brought on the scene by rubbing

the magical lamp.

33. LobaiKj cjoa. This is another example, noticed by
Lane, of resemblance between incidents in this story and in the

Arabian Nights. In the sixth voyage of Es Sindibad of the Sea
the hero is swept through an underground river. See Lane,

Thousand and one Nights, ch. xxiv, note 3.

There is a remarkable instance of such a subterranean

river in the territory of Sarawak in Borneo. The river Lim-
iting flows for a long distance below the surface of the ground.

31. Lautan ycmg bcsar-bc-sar. This probably means the

river getting broader as it approaches its mouth.
35. Ya Satir. O Protector! an appeal to the protection

of God frequently uttered when incurring danger.

3G. Moiiathi Nafus, the Swan Maiden. This is the

last example which Lane remarks upon of incidents in the

Thousand and One Nights which may have been borrowed
from this story. He compares Saif-al-Yezan's adventure with
the experience of Hasan of El Basrah. (See Lane's Thousand
and One Nights ch. xxv, note 16.)

But the myth of the Swan Maidens is much older than
either the one or the other: it is one of the most popular and
most widely spread of all Folk Tales. As Baring-Gould has
pointed out, it is found in Greece, in Germany, and in Iceland
and other Scandinavian outposts of the world. Probably all

the forms of the story are variants of an early Aryan original,

suggested by fleecy clouds floating over a lake and reflected in

its waters. (See Baring-Gould, 'Myths of the Middle Ages,'
Article 'Swan Maidens.') Some readers may like to be re-

ferred, for a modern English version of the myth, to the
charming poem called " The Land East of the Sun and
West of the Moon :

" in William Morris's " Earthly
Paradise."

R. A. Soc, No. 58, lyu.



252 HIKAYAT SAlF-AL-YEZAN.

37. Panda, or Fandu. I suppose, from what is said

about it, that thus is some kind of tambourine, played with a

drumstick instead of the fingers. But I do not find it in

Freytag, or in any other dictionary to which I have access,

and neither Lane, D'Herbelot, nor Hughes make any mention
of it.

G. F. Hose.
Loudon,

Oct. 21, 1910.


